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هل العنصرة يوم ميالد الكنيسة؟
عن البندكستاري الروسي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

...هذه، إذن، هي أسباب العيد الذي نحتفل به اليوم: مجيء الروح القدس إلى العالم، وإتم�ام وع�د ال�رب
يسوع المسيح، وتحقيق رجاء التالميذ القديسين. هذا هو العيد األخير للسّر العظيم وتدبير تجس�د اهلل.
في هذا اليوم األخير والعظيم والخالصي من عيد العنص�رة، رس�ل المخلص، ال�ذين ك�انوا ص�يادين غ�ير
متعلمين، تكّلموا فجأة بالروح القدس بوضوح وبسلطة إلهي�ة عن العقائ�د الس�ماوية. لق�د أص�بحوا دع�اًة
للحق ومعلمين للعالم كله. في هذا اليوم ِسيموا وبدأوا رسالتهم، وكان خالص ه�ؤالء الثالث�ة آالف نفس

في يوم واحد هو الثمرة األولى البهية الرائعة.
. لكن ه�ذا ليس ص�حيًحا، ألن تعليم اآلب�اء عيد ميالد الكنيس�ة "يعتقد البعض خطاZ أن عيد العنصرة هو  "

القديسين هو أن الكنيسة كانت موجودة قبل كل األشياء األخرى. في الرؤيا الثانية لراعي هرماس نقرأ:
عِلَن لي في نومي من قبل شاب فائق اللياقة، إذ قال لي: من تظن أّنها الم�رأة المس�ّنة» dاآلن أيها اإلخوة، ا

من هي إذن؟ قلت  . أنت مخطئ، فهي ليست ك�ذلك . قال:  العّرافة "التي تسلمَت منها الكتاب؟ قلُت  " " " " "

ألنه�ا ُخلقت قب�ل ك�ل ش�يء ؛ ل�ذلك هي ش�يخة، لم�اذا تش�يخ؟ فأج�اب:  . قلت له:  الكنيسة "له. فقال  " " " "

ن الع�الم كنيس�ة المس�يح ... قب�ل«ومن أجله�ا كُ�وِّ ا عن  ". يتح�دث الق�ديس غريغوري�وس الاله�وتي أيض�ً

)المس�يح و بع�د المس�يح  "PG 35: الكنيس�ة الجامع�ة،1108-9  ". يكتب الق�ديس أبيف�انيوس القبرص�ي:  )

د  )القائمة منذ العصور، تجّلت بأوضح شكل في ظه�ور المس�يح المتجس�ّ "PG 42:640يالح�ظ الق�ديس .)
كنيسة اللله، الجامعة المقدسة هي إذن جماعة اآلباء القديسين، البطاركة، األنبي��اء، "يوحنا الدمشقي أن 

الرسل، اإلنجيليين، والشهداء ال�ذين ك�انوا من�ذ البداي�ة، وال�ذين انض�م إليهم ك�ل ال�ذين آمن�وا من األمم
،PG 96")باتف�اٍق واح�د   1357c،األنبي�اء أنش�أوا الكنيس�ة ". وبحس�ب الق�ديس غريغوري�وس الاله�وتي،  )

)وجمعها الرسل، ورّتبها اإلنجيليون  "PG 35,  589  Aنش�أت الكنيس�ة من�ذ خل�ق المالئك�ة، ألن المالئك�ة .)
انوجدوا قبل خلق العالم، وكانوا دائًما أعضاء في الكنيسة. يقول القديس إكليمندوس أس�قف روم�ا، في
الكنيسة ؛ وبعد ذلك بقليل،  ُخلقت قبل الشمس والقمر "رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس، إن الكنيسة  " "

)ليست موجودة اآلن للمرة األولى، بل هي كانت من البداية  (.14 كورنثوس 2"
ما حدث في يوم الخمس�ين، إذن، ك�ان س�يامة الرس�ل، وب�دء البش�ارة الرس�ولية لألمم، وافتت�اح كهن�وت
ني ربنا يسوع المس��يح رس��م هن��ا معلمي وملقّ�� "إسرائيل الجديدة. يقول القديس كيرلس اإلسكندري أن 

الع��الم ووكالء أس��راره اإللهي��ة... مظه��رًا المج��د ال��ذي ال يض��اهى للس��لطة الممنوح��ة إلى ج��انب كرام��ة
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الرسالة... معلنًا إياهم المعين بكرامة الرسل العظيمة وظ�اهرين ك�وكالء وكهن�ة على ح�د س�واء للم�ذابح
(.PG 74، 708-712")اإللهية... فقد أصبحوا مؤهلين لتلقين اآلخرين بإرشاد الروح القدس المنير

اآلن إذن... نزل الروح القدس... مظهرًا التالميذ كأنوار من فوق... "يقول القديس غريغوريوس باالماس: 

العظ��ة  )ونعم��ة ال��روح اإللهي��ة الموزع��ة ج��اءت بس��يامة الرس��ل لخلف��ائهم  . وكتب الق��ديس10،24"  )
بعد افتق�اد المع�زي، أص�بح الرس�ل كهن�ة للعلي  )صفرونيوس أسقف أورشليم   " "PG 87,  3981B،ل�ذلك .)

جنًبا إلى جنب مع معمودية الروح القدس الذي حّل عليهم حين ك�انوا في الِعلي�ة على م�ا تنب�أ به�ا ال�رب
أعم��ال يٍر  اِم ِبكَثِ�� َد ه��ِذِه اال�يَّ ُدِس، لَْيَس َبعْ�� وِح اْلقُ�� ُدوَن بِ��الرُّ ُتَعمَّ َفس��َ ِرد في أعم��ال الرس��ل  )ويَ�� " (، ُعّين5:1"

عوا إلى رتبة كهنوتية عالية، كم�ا يص�ف الق�ديس يوحن�ا ال�ذهبي الفم  PG 60)الرسل وُرفِّ  ، (. في ه�ذا21 
بطرس الثاني��ة  شركاء في الطبيعة اإللهية  )اليوم بدأ االحتفال بالقداس اإللهي الذي فيه نصبح  " "4:1.)

أعم�ال الرس�ل ِة  ْلبَ� الَِة َوالطِّ الص�َّ )ألنه قبل العنص�رة، قي�ل عن الرس�ل والتالمي�ذ فق�ط أنهم أق�اموا في  " "

كس�ر الخ��بز ، أي االش��تراك باألس��رار14:1 "؛ فق��ط بع��د مجيء ال�روح الق��دس ص��اروا مواظ��بين على  " )

أعمال الرسل  لََواِت  والصَّ )المقدسة  " "42:2.)
لذلك، عيد العنصرة المقّدس حدد بداية كهنوت النعم�ة وليس بداي�ة الكنيس�ة. من حين�ه فص�اعًدا، أعلن
، يكرزون ويعّمدون ويعين�ون الرع�اة، ويمنح�ون الكهن�وت لمن ي�رون في القرى والمدن "الرسل البشارة  "

(.42)أنهم يستحقون الخدمة، كما يكتب القديس إكليمندس في رسالته األولى إلى أهل كورنثوس 
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