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"بـاراكليتوس"     الربقليط لفظة معربة عن اليونانيـة
ويزعم البعض أنّ الكلمة. وتعين املؤيد، احملامي، املعزي   

وإذا وردت. سريانية، غري أنه ال أساس هلـذا الـزعم        
الكلمة بأحرف سريانية فإا مأخوذة عن اليونانية مثـل

.وهي يونانية أخذا السريانية   ) هرطقة" (هرييسي"كلمة  
تعين حمامياً، وهي مـأخوذة" برقليط"ويف العربية احلديثة    

  .من اليونانية
يف: أي" بـارا "مركَّبة مـن    " باراكليتوس"     الكلمة  

"كالو"أو  " كاليو"فعل  ومن  . سبيل، من أجل، إىل جهة    
"باراكـالو "وجند اليوم فعـل     . وتعين طلب، دعا دعوة   

فالكلمة املركّبـة. حلديثة مبعىن أرجو أي لطفاً    باليونانية ا 
واستخدمها. املطلوب، املرجو : تعين أصالً " كليتوسابار"

وكتاب العهد) ومنهم أبلو طارخس  (الكتاب اليونانيون   
اجلديد مبعىن املطلوب للغوث والسند، أي احملامي املدافع

  .املؤيد املشجع املشدد
ليس إنساناً،" الباراكليتوس "     يف كتب العهد اجلديد،   

ال نبياً وال رسوالً بل هو روح، روح اهللا الذي يصـفه
ويقـال". روح القدس "العهدان القدمي واجلديد بالعبارة     

روحا دي"وباآلرامية  " رواح هقودش "له بالعربية القدمية    
  ". روحو دقدشو"وبالسريانية " قدشا
ل اآلبوأنـا أسـأ   :")٢٦و١٦:١٤يوحنـا   (نقرأ يف        

الذي أرسله إليكم مـن) الباراكليتوس(فيعطيكم معزياً   
...أن يقبلهالعامل  ال يستطيع  روح احلق الذيعند اآلب،

ا المعزيكما أعرف أن المسيح أرسل لن       

 اإليضاح في هـذا أرجو المزيد من   ٠٠البرقليط  

  ؟"البرقليط" فَمن هو ٠٠الموضوع 

  فادي أدور كدادي                          

ية مار يوسف ـ المنصور رع          

وأمـــا املعـــزي 
ــاراكليتوس( ، )بـ

ــدس  ــروح الق           ال
الذي سريسله اآلب   
بامسي، فيعلّمكم كل   

 مـا   شيء ويذكّركم 
  ".قلته لكم

)الباراكليتوس(املعزي  ومىت جاء   :")٢٦:١٥يوحنا  (ويف       
 مـنالذي أرسله إليكم من عند اآلب، روح احلق الـذي         

  ".اآلب ينبثق، فهو يشهد يل
إال أين أقول لكم احلق إن يف:")١٣و٧:١٦يوحنـا   (ويف       

انطالقي خرياً لكم ألين إن مل أنطلـق مل يـأتكم املعـزي
ولكن... ، ولكن إذا مضيت أرسلته إليكم     )الباراكليتوس(

نفهم مما سـبق أن لفظـة...".  جاء ذاك، روح احلق    مىت
  .كاسم مطلق قيلت يف روح القدس" باراكليتوس"

امساً بل" باراكليتوس" ليست لفظة    )١:٢يوحنا  ١(       ويف  
 أحدكموإن أخطأ :"...  للمسيح املدافع عنا   صفة أي نعت  

  ".عند اآلب، يسوع املسيح البار) باراكليتوس(فلنا شفيع 
 العهد اجلديد يف اإلجنيل الرابع، ال يستخدم لفظة       يف

سوى الرسول يوحنا، يصف ـا بشـكل" باراكليتوس"
ويتكلّم ذه اللفظة مرة.  روح القدس  ،سم علم ، وكأ مطلق

  .واحدة يف رسالته األوىل كنعت عن املسيح
       ختاماً، إن هذه اللفظة ال تشري أبـداً إالّ إىل رسـالة

إنه املعـزي. عزي وليس إىل شخص آخر    الروح القدس امل  
الذي أرسله يسوع ليعيش معنا ويقود الكنيسة عرب مسريا
الزمنية، ويف رسالته هذه يعلن املسيح املخلّص عرب الكنيسة

  .واملؤمنني
 pf¥ªA `ÀjªA K«AÃø   000  

إن مواهب الروح القدس لعديدة، وإن موهبةً ألعظم       
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أرأيت أن هنـاك )٣١:١٢قور  ١(" أريكم موهبة أفضل جداً   تنافستم يف املواهب العظمى، فأناإن  :"من موهبة ولقد قال   
ولكي منيز املواهب العظمى مـن الصـغرى،. القدوس والبارقليط  روح اهللا  يف احلقيقة واحد هو   . شيئاً أعظم من شيء   

ملواهب الصغرى هذه ال تكمل قابليها،وا. ن يقبل املوهبة العظمى يكمل    فم". الروح القدس "و" البارقليط"نسمي الروح   
ولكن هكذا يتعظّم كل إنسان يف يوم ربنا حسـب أعمالـه. وإن مل تأِت تلك املوهبة العظمى فلن ميتلئوا       . ألا ناقصة 
  . ترى أن املواهب عديدةوأنت. )١٨:٦٨مز ( "صعدت إىل العالء وسبيت سبياً وأعطيت املواهب للبشر. "وعطاياه

                                                                                                  الزنبقـــة           

ومنذ الصغر عِرف.١٨٨١ولد تيار دي شاردان يف فرنسا عام     
مبيله إىل مجع أشياء من احلديد أو احلجارة الثمينة، وبعشـقه للطبيعـة

كان دون السابعة عنـدما بـدأ يشـعر. شراتوالسيما األزهار واحل  
لقد حدث له، وهـو. باجتذاب املادة، أو بشيء يلتمع يف صميم املادة       

يف اخلامسة من عمره، إن أغاظه احتراق خصلة من شعره، وأزعجـه
عدم ثبات املادة العضوية على الصعيد الفيزيائي الكيميائي، فتولّـدت

قته الطبيعة البشرية فبـدت لـهلديه حاجة ملحة إىل املسيح، وقد أقل      
حقيقة املسيح اجلسدية والروحية واجبةً حتمية كشيء حمدد ومتماسك

  .تتوارى فيه كل خاصية فيزيائية طارئة
وبينما كان يتقدم يف السن، انصرف إىل تأمل األوثان احلديديـة       

فيوماً ما يف الريف أخفى مفتاحاً حملـراث       . اليت كان جيمعها وحيتفظ ا    
حديدي، ومرة أخرى يف املدينة أخفى وتداً حديدياً مسـدس الزوايـا

ملاذا وقع اختياره على احلديـد؟؟ ـ ال ريـب أن… وكأنه ملك له
وبعـد. الصالبة يف مفهومه كانت متثّل الصفة األساسية للكائن األعلى        

ومقارنتها بقطعة احلديـد،" نقطة األوميغا "سنوات طويلة من اكتشافه     
  .حلديد يصدأ أما املسيح فإنه يلتمع يف قلب املادةوجد أن ا

عندما بلغ تيار دي شاردان الثامنة عشرة من عمره دخل سلك       
رة مبصرـاء والفيزياء يف القاهـالرهبنة اليسوعية ومارس تعليم الكيمي

حيث قام بـرحالت    
تنقيب استكشافية يف   
املنيــة ختــص علــم 

ويف عام  . املطمورات
  اًـن سيم كاه١٩١١

يث كان مهّـه األولمث انتقل إىل إنكلترا ح    
يف. النباتات املطمورة والفقريات  البحث عن   

 قام جبولـة يف الكهـوف ذات١٩١٣عام  
الرسوم اليت ترجع إىل ما قبـل التـاريخ يف

  .مشايل غريب إسبانيا
إن ما تتميز به حياة تيار دي شاردان       

لوحدةهي نزعته الصوفية وتطلّعه إىل ضياء ا      
الداخلية، إىل احمليط اإلهلي، أي الكون املركّز

  .على اهللا الناشئ عن طاقته املشعة
وهكذا فإن خمتلف األحاسيس أخذت       
ف لديه على التوايل ابتداًء من احلـسشتتك

الكوين مث احلس البشري وصوالً إىل احلـس
  .املسيحاين

ر ديإن احلس املسيحاين لـدى تيـا             
إلهلي الشخصـيا هو احلس اخلارق     شاردان

وقد جتلى له هذا احلـس. املتحقق يف املسيح  
عند اكتشافه الطاقة احملركة للتطور يف حمبـة
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  .املسيح للعامل والبشرية
لقد اكتشف تيار دي شاردان يف صراعه املرير مع       

املادة شفافية احلس املسيحاين، شأنه يف ذلك شأن يعقوب
وال غرو، فاملادي هي اليت سـترفعه. الكيف صراعه مع امل   

إىل اهللا، ألن اهللا يشع يف ذروة املادة اليت جتلب أمواجهـا
  .الروح
 تابع تيار دي شـاردان أحباثـه يف١٩٣١يف عام          

أمريكا مث يف الصني ومنغوليا واهلند، حيث انتهى، وهو يف
فقـد. آسيا، صراعه بني احلس الكوين واحلس املسيحاين      

ل احلس املسيحاين تفتحه حتت تأثري صدمة وجوديـةواص
جديدة وهو يواصل تنقيباته األثرية حيث اكتشف آثـاراً

فانكب يعمل على وضع. أكيدة إلنسان العصور احلجرية   
علم جديد، علم التركيب التكويين للبشـرية، كوحـدة

كان تيار دي شـاردان. بيولوجية خاصة، كوكبية النطاق   
 العاِلم بل بوحي املتعبد، فلقد كانـتيعمل ليس بروحية  

نفسه مشتعلةً بنريان احلب اإلهلي، وقد دفعه إميانه باهللا إىل
االعتقاد بأن العامل العضوي ينعطـف حنـو الشخصـانية
ويسمو إىل األوميغا أي إىل الشخصية الكاملة اليت جتـد

  !.منوذجها األصيل يف املسيح نفسه، أي يف اهللا بالذات
فكرة تيار دي شاردان هنالـك حتـول مـنلدى         

، وعودة املسيح مـع احتـاد"مسيح كوين "إىل  " يسوع"
الواحد باملتعدد يف الكلّ دون إضافة أي شيء جوهري إىل

  !.اهللا
النسيج الكوين خيضع إىل التواء بسـبب جتـاذب       

الفروع البشرية والسالالت، وألن اإلنسانية تتالقـى يف
 هي مركز لقاء اإلنسانية والعـامل مـعنقطة األوميغا اليت  

املسيح، وهي تكشف عن حقيقة ذاا أكثـر فـأكثر يف
فبالنسبة للبشر مل يعـد اهللا ذاك البعيـد. شخص املسيح 

املتحيز عن العامل، أو اهللا األزيل املتعايل، بل يبدو أيضاً كإلٍه
غارٍق يف التطور وهـو يتمسـحن يف األوميغـا، أي أن

 اهللا والبشرية يرتع ألن يتحقق بني املسيحاالتصال ما بني  
ونقطة األوميغا اليت هي مركز اللقاء الطبيعـي للمحـور

ومشولية املسيح، بدالً من أن تبقى متبددة مبعثرة،. املتطور
تصبح متمركزة يف األوميغا حيث تكتسب نوعـاً مـن

هذا هو اهللا إذن، ليس فقط إله الكون… اهليكلية الصلبة 
له الكون املوجه اجلديد، املتطور واملتالقي منالقدمي بل إ  

  !.خالل املسيح املصلوب
لقد جنح تيار دي شاردان، قبل أن يودع العامل سنة       

 وهو يف نيويورك، يف التوفيق مـا بـني احلـس١٩٥٥
وبني الرؤيا احلديثة للتطور، حيـث" للشخصي"املسيحي  

 وتتحـول إىلأثار طاقة صوفية جعلت املادة تكاد تتبخر      
  .روح

  يوسف سعيد صادق              

إن أهم احملطات اليت تقربنا من اهللا هـي ممارسـة     
والصالة هي حوار مـع اهللا بكلمـات احملبـة. الصالة

واالشتياق عرب التأمل، حمبة اهللا لإلنسان وشوق اإلنسـان
إىل لقاء السماء عرب التأمل يف عظمة هذا احلـب وهـذا

وذا نرسم مسرية حياتنا الـيت تـدعونا إىل… قالشو
عطاء الذات بسعادة وبفرح كبريين على مثـال الطفـل
الصغري حينما يالقي والده القادم من بعيد، حيث خيـرج

فالطفل يركض مسرعاً ليضع نفسه بني ذراعي… للقائه
والده وهذا الركض هو الفرح بالتمام، وذا أيضاً يشهد

  .كيد لولدهالوالد حبٍب أ
نعم، أدعوك أيها املسيحي إىل أن تذهب إىل لقـاء       

اهللا فهو ينتظرك حيث مرتله، يف كنيسته، لتقدم له الصالة
  .بفرح وتتأمل يف عظمة انتظاره لك

  )أبو يوسف (  أياد جت زيا                             



  
  36 

 أن يزداد عدد الكهنة، فـال       -  
تبقى اخلراف بـال راٍع، وتنطلـق       
       األجراس من جديـد، وال تكـف
كلمات اإلجنيل والتقديس مـن أن      

  .ترنّ يف األفئدة
 أن ال تبقـى٠٠ب يصلّي    أن ال تغلَق كنيسة وفيها شع      -   

 أن تزداد عدد مراكز٠٠أسرة مسيحية عراقية إالّ وفيها إجنيل       
  .التثقيف املسيحي

 أن يرتل يسوع املسيح على األرض من جديد، ويستدعي-   
مجيع اجلالسني على كراسي انطاكية ورومـا والقسـطنطينية
واإلسكندرية وبابل، ويرشدهم بلسانه السماوي، حىت يتوصلوا
إىل مساع صوت شعوم يف أن حيتفلوا سوية مبيالده وقيامته، يف

  !.يوم واحد
 أحلم باليوم الذي فيه تسقط مجيع احلواجز بني كنائسـنا-   

ومدبرينا الروحيني، فننظر إىل قطيع املسيح، من قمة الصليب،
  .بعيني املسيح وقلب املسيح

  آن سامي مطلوب /                                   املهندسة
                                      مسؤولة شبيبة اليوسف

 وا الذين ـال تخاف"       

يقتلون الجسد أما الروح فال يستطيعون، بل خافوا

من الذي يقدر أن يهلك الروح والجسد فـي نـار

مل يقل يسوع عنـهم، إـمأ ٠٠ )٢٨:١٠مىت  ( "جهنم
سوف يضطهدونكم، والذي يثبت يفّ إىل النهاية سوف

سوف يأيت زمان يظنون فيه أنه من يقتلكم يفعل. خيلص
  .خرياً هللا

       نعم، يا رعية املسيح يف الشرق األوسط، كل تلك
أزمات سوف يطويها الزمن حتت تـاريخ عظـيم مـن

ة، لذا سوف جيعل هذهالنسيان، ألن اهللا حيبنا حمبة عظيم     
ولكن باملقابل فإننا خناف. األيام قصرية من أجل املؤمنني    

 كفـى٠٠! على أنفسنا وأموالنا وأمور الدنيا الزائلـة      
هروباً من الواقع، لنواجه الشر، لنقاوم الرذيلة والشـر
والشيطان بإمياننا وصليبنا، بقوة العظَمة مـن اهللا، قـوة

  .الروح القدس
  يل أن أموت وأنا يف املسيح ومن أجل اسم       شرف

٠٠ )١٦:٩قـور   ١(" فويلٌ يل إنْ كنت ال أبشر     "املسيح  
نعم، فقوتنا نستمدها من إمياننا باملسيح ومن كلمة اهللا،
كما فعل أجدادنا يف زمن سابق أصعب من هذا الزمان

عـانوا مـن. نفـس األرض، أرض الرافـدين      وعلى
ولكن كانت هلم النصرة مناالضطهاد يف أزمنة عديدة،     

املسيح، وهلم الفضل يف بقاء الرسالة حىت وقتنا احلاضر،
  .إما أن نكون أمناء أو ال: واألمر يف يدنا

       فلنصلِّ مجيعاً من أجل رسالتنا يف مجيع أحناء العامل،
صلِّ من أجل كنيسة الشرق األوسـط ليبـق روحولن

  .اإلميان يعمل يف النفوس
   أثري رائد الفريد                              

  ورنص شبيبة اليوسف ـ امل                         

 OŒn√C 000??  

ـ            الّ أنسيت أيها اخلروف الض
 أمل تسمع يوماً    ٠٠عندما ت يف الربية؟     

      من غفوتك أجراس بييت وهي توقظـك
  يوٍم  ن ذاتـ وإنْ مل تك٠٠وتناديك؟ 

 ماذا تقول هلم٠٠ هل هم خبري؟     ٠٠مسعتها، فماذا عن أصدقائك؟     
 أم هم أيضاً مثلك٠٠ مباذا ترد؟    ٠٠إذا سألك واحد منهم عين؟      

    .؟تناسوا أبيهم السماوي
  املهندس وائل صائب يوسف                                  

  شبيبة اليوسف ـ املنصور                                  


