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سنكسار أحد جميع القديسين
نيكيفوروس كاليستوس كسانثوبولوس*
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
في هذا اليوم  ،األحد بعد العنصرة ،نحتفل بعيد جميع القديسين الذين أشرقوا في جميع أنح اء األرض
المأهولة ،في آسيا وليبيا وأوروبا ،الشمال والجنوب والشرق والغرب.

في هذا األحد ،الذي يلي عيد العنصرة اإللهية مباشر ًة ،أم ر اآلب اء القديس ون ب أن نحتف ل ب ذكرى جمي ع
القديسين الموجودين في جميع أنحاء العالم .في البداية ،جعل اآلباء القدامى هذا عيدً ا للش هداء ال ذين
ّ
تألموا في جميع أنحاء الع الم فق ط ،كم ا يش هد ب ذلك م ديح الق ديس يوحن ا ال ذهبي الفم ،حيث يم دح
الشهداء فقط .غير أن اآلباء الالحقين جعلوا هذا العيد أك ثر عمومي ة ،وأطلق وا علي ه اس م "أح د جمي ع
القديسين" ،بما في ذلك البطاركة واألنبياء والرسل والش هداء والكهن ة والنس اك وجمي ع األب رار معً ا من

كل األعمار واألجناس.

غاية العيد الحاضر هي كما قال ربنا يسوع المسيح قبل آالمهَ “ :وَأ َن ا ِإ ِن ْار َت َفعْ ُت عَ ِن اَأل ْر ِض َأ ْج ِذ ُب ِإ لَ َّي
ال س بب نزول ه إلى األرض وتجس ده وص يرورته إنس ً
انا ك ام ً
ْال َج ِميعَ" (يوحنا  ،)32:12وهو ما ك ان أص ً
ال،
ّ
فيما هو ال يزال ً
إلها كام ً
ليخلص الطبيعة البشرية ويرفعها إلى البركة السماوية.
ال ،وذلك
لذلك ،فإن الطبيعة التي ا ّت خذها في أقنومه اإللهي رفعها إلى السماء بصعوده اإللهي وجعله ا تجلس عن
أج ِذ ُب ِإ لَ َّي ْال َج ِمي عَ" ،لم يتحق ق .له ذا
يمين اهلل اآلب .ولكن م ع ذل ك ،ف إن الوع د ال ذي أعط اه بقول ه " ْ
السبب ،أرسل ال روح الق دس إلى رس له القديس ين ،لي ذهبوا ويك رزوا باهلل الواح د لجمي ع األمم بقوت ه،
ويجمعوا المختارين في ملكوت السماوات ،وهذا ما عمله خدّ امه المخ ِلصون بكل غيرة من كل نفوس هم

وقل وبهم حتّ ى إلى س فك دم ائهم .به ذه الطريق ة ،تم تجدي د الع الم العل وي ،ال ذي س قط من ه المالئك ة
المرتدون .هذا ما نحتفل به اليوم أي ثمرة البشارة الرسولية.

يُ ذكَر أن هن اك س ب ًبا آخ ر له ذا العي د الع ام :أن ك ثرة من األش خاص ،ك ثرة كب يرة ج ً
دا ،يص عب إحص اء
عددهم ق د تقدّ س وا في أم اكن ومن اطق مختلف ة ،وال ذين ،بس بب ك ثرتهم وجه ل ه ويتهم ،لم يكن من
الممكن لنا إكرامهم بشكل فردي .لذلك ،لتكريمهم على النحو المناسب وكَسب معونتهم ونجدتهم ،قررت

مشترك لجمي ع القديس ين بش كل ع ام ،على أن يك ون ه ذا العي د الحاض ر
بعيد
أمنا الكنيسة أن نحتفل
ّ
ٍ
ٍ
ً
ً
الحقا سيستشهدون أو يتقدّ سوا .يُ قال ً
أيضا أن لي ون الس ادس ،اإلم براطور الف ائق
أيضا من أجل الذين
ّ
الملقب بـ"الحكيم" ،ك ان ي رغب في تك ريم زوجت ه األولى ثيوف انو ،كقديس ة لكن
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الكنيسة لم توافق على رغبته؛ فبنى كنيس ة جميل ة ج دً ا لجمي ع القديس ين ،وق ال" :إذا ك انت ثيوف انو

قديسة ،فليعدّ ها اهلل مع جميع القديسين".

إن أهم سبب لهذا العي د ،كم ا بالنس بة ألي عي د ق ديس نحتف ل ب ه ،ه و ّ
حث أنفس نا نحن األحي اء على
محاكاة أولئك الذين نحتفل بهم .أي يجب أن نرغم أنفس نا على بل وغ الحي اة المس تحقة الم ديح ال تي

عاشها عبيد إلهنا الحقيقي هؤالء المباركين النبهاء .يقول النبي الملك داود ،باإلشارة إلى هذا" :لق د ك رم
ً
جدا أصفياؤك يا اهلل" (مزمور  .)17:138الرسول اإللهي ،إذ يعدّ د مآثر القديسين ويقدّ م ذكراهم لن ا
علي
ّ
كمثال لالبتعاد عن األم ور الدنيوي ة والخطيئ ة وي دعونا إلى تقلي د ص برهم وش جاعتهم في جه ادات
الفضيلة ،يقولِ " :إ ْذ لَنَا َس َحاب ٌَة ِم َن ُّ
يط َة
يط ٌة ِبنَاِ ،لن َْط َر ْح كُ َّل ِث ْق لَ ،و ْال َخ ِط َّي َة ْال ُم ِح َ
هذ ِه ُم ِح َ
ار ِ
ود ِم ْقدَ ُ
الشهُ ِ
الص ْبر ِفي ْال ِجهَ ِ ْ
امنَا" (عبرانيين .)1:12
ِبنَا ِب ُسهُ ولَ ٍةَ ،و ْلن َُح ِ
وع َأ َم َ
اض ْر ِب َّ ِ
اد ال َم ْو ُض ِ

نكرم جمي ع أح ّب اء اهلل القديس ين
إذ نسترشد بتعليم الكتاب المقدس والتقليد الرسولي نحن المؤمنون ّ
نكرم كل من القديس ين
كحافظين لوصاياه ،وكأمثلة مشرقة للفضيلة ،وكمحسنين للجنس البشري .نحن ّ

المعروفين بشكل خاص في يوم معين من السنة ،كم ا يتض ح من المين اون؛ ولكن بم ا أن الكث يرين غ ير

مع روفين ،كم ا قلن ا س ً
ابقا ،وبم ا أن ع ددهم يتض اعف م ع ال وقت ،فه و م ا زال يرتف ع ولن يتوق ف عن
التزايد حتى نهاية العالم .ولهذا السبب قررت أمن ا الكنيس ة وج وب أن نحتف ل ،م رة في الس نة ،بت ذكار

عام لجميع القديسين ،وهو العيد الحالي.
يجب أن نعلم أننا نحتفل اليوم ّ
بكل من قدّ سهم الروح القدس بسخاء :أي العقول األكثر س ً
موا وقداس ة
أي طغمات المالئكة التسعة ،واألجداد والبطاركة واألنبياء والرسل القديسين والشهداء ورؤس اء الكهن ة،
ّ
وكاف ة جوق ات النس اء القديس ات ،وجمي ع القديس ين
والنس اك واألب رار
الش هداء من الكهن ة والرهب ان
ّ

نعي د لقديس ة
المجه ولين اآلخ رين ،بمن فيهم الم زمعين أن يتقدّ س وا .قب ل الك ّل وبالك ّل وم ع الك ّلّ ،

القديسين ،التي هي الفائقة القداسة واألكرم من جوقات المالئكة ،س يدتنا ص احبة الس يادة وال دة اإلل ه

الدائمة البتولية مريم.

بشفاعة والدتك الدائمة البتولي ة وجمي ع قديس يك في ك ل األزم ان أيه ا المس يح اإلل ه ارحمن ا وخلص نا

ألنك وحدك الصالح والمحب للبشر .آمين.
* نيكيفوروس كاليستوس كسانثوبولوس هو آخر المؤرخين الكنسيين اليونان ،رق د س نة  .1335معظم تآليف ه مبني ة على أعم ال س ابقيه
كإفسابيوس وسوزومن وغيرهما .مساهمته الفعلية هي في بعض اإلضافات على ه ذه االقتباس ات .اختفت أعمال ه ثم ع ادت فظه َرت في

ما عُ رف بـ"حرب الكتب" بين الكاثوليك والبروتستانت.

)(Encyclopædia Britannica. 19 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 648
النص الحالي مأخوذ من مخطوط سرقه أحد الجنود األتراك من هنغاريا واشتراه أحد المسيحيين في القسطنطينية.
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