
 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

 
 
 

 رسائل األب صفرونيوس القصريةمن 
 
 
 
 

 



 

١ 

  :مقدمة
صفرونيوس الذي يشترك معكم يف ذات نعمة ربنا يسوع املسـيح، يرسـل     

السالم واحملبة لألخوة الذين هلم شركةً معنا يف مرياث اهللا اآلب الذي ختم بدم العهد 
  .حي أبدي يف الرب يسوع ملك الكلفرح رو. اجلديد

  :عيد الغطاس
سوف حنتفـل بعيـد    -حسب ترتيب الكنيسة املقدسة  -تعلمون أنه  -١  

ـ عيد عظيم ظَ. بعد احتفالنا بعيد جتسد ابن اهللا الكلمة) الظهور اإلهلي" (الثيؤفانيا" هر 
ن لكي يعتمـد،  مياه األرد فيه الثالوث القدوس مبشراً إيانا بالتبين؛ ألن ابن اهللا نزل يف

ومسصوت اآلب ينادي ع" :وهو نداُء اآلب لنا ". ررتهذا هو ابين احلبيب الذي به س
يف يسوع ابنه الوحيد رب اد؛ ألننا فيه نلنا البنوةَ شركةً أبديةً أُعطيت لنا حسـب  

 ـرعنـد   إعالن األنبياء، وحسب ظهور ابن اهللا نفسه؛ ألن االبن األزيل هللا اآلب ظَه
الذي فيه، أي يف يسوع نأيت إىل بنوة ليست من دمٍ . األردن، وبه مسعنا نداء اآلب لنا

  .)١٤ - ١٣: ١يوحنا (وحلمٍ، وال بإرادة جسد، وال بأية وسيلة خملوقة، بل من اهللا اآلب 
  ٢- وعند األرد  الروح القدس الذي كان يـرف أجنحة ن مسعنا أيضاً حفيف

ألنَّ روح يسوع . )٣ - ١: ١تكوين (مزمعاً أنْ يأيت إلينا يف زمان التجديد  على وجه املياه
ويستريح فينا معلناً  كان يرف على وجه املياه يف زمن اخلليقة األوىل، ولكنه اآلن حيلُّ

؛ ألنـه  )٢٦: ١٦يوحنا (ومنه، أي من االبن يأخذ؛ لكي يعطي لنا . )٣: ١٣كو ١(لنا االبن 
ومن الروح القدس نأخذ حنن جسـده  . ح القدس عندما حبِلَ بهأخذ جسده من الرو

  .ودمه، عندما نأيت إىل السر الفائق العظيم، سر الشكر السمائي
لقد مسحنا يف يسوع، وصارت لنا منه وفيه مسحةً مقدسةً، هـي ذات   -٣  



 

٢ 

أما أنتم فلكم مسحة من القـدوس  "املسحة اليت أخذها حسب شهادة الرسول يوحنا 
  .)٢٠: ٢راجع يوحنا األوىل (" مون كل شيءوتعل

ولنسلك . لنأيت إىل هذا العيد بذات تقوى وقداسة اآلباء الذين سلَّمونا اإلميان  
معلنـاً لنـا    ،معهم ذات طريق يسوع املسيح رب اد؛ ألننا سوف نقدس مياه العيد

ا هـو أرضـي   أنه باحتاد أُقنومه اإلهلي بنا، أي بالناسوت، صار كل م ،الرب يسوع
س الناسوت باالحتاد به؛ لكي يفتح باب التقديس لكل مؤهقد الً للتقديس؛ ألن الرب

إىل جمدها األول الذي تـدنس   -حسب استعالن نعمته  -اخلليقة املنظورة، ويعيدها 
  .بالسقوط
لنرشم ذواتنا باسم الثالوث القدوس؛ ألن الصليب هو خـتم املعموديـة    -٤  
ختم التقديس الذي به رفع حكم املوت، وأُعلنت احلياة، وبه فاضـت  هو و ،واملريون

نعمة اخللود على املؤمنني معلناً الرب لنا أنه به بدأ زمان التجديد، ذلك الزمان اجلديد 
" مـلء الزمـان  "الذي ال تغرب مشسه؛ ألنه زمان امللكوت، أو حسب تعبري الرسول 

مأل كل الكائنات اليت فوق يف السماء، والـيت علـى األرض    ألن الرب. )٤: ٤غالطية (
  .بنور احلياة
الذي لآلباء الرسل؛ ألم عاينوا  اإلميانوعند تقديس املياه ليكن لنا ذات  -٥  

سـار  عنـدما  و. )٢: يوحنا(ل املياه مخراً يف عرس قانا اجلليل جمده عند املياه عندما حو
شـبكة بطـرس،    إىلاج البحرية وجذب السـمك  عليها معلناً قوته، كما أخضع أمو

  .)٣١: ١٤مت (سوله عند املياه وعاتب ر
لتكن لنا املياه املقدسة عالمةً ونعمةً على إمياننا بالرب الذي  ،لذلك يا أحبائي

نعمة املعمودية باملاء والروح وأعطانا عالمة التطهري يف اسم الروح القـدس،   إىلدعانا 
  .)٢٧: ٧يوحنا (ا  احلياة اليت وعدنا مياه

ريا القديسني، وأن نستعد داخلياً وبعزم دنا ثاؤعند كل اغتسال ليكن عن -٦  



 

٣ 

متألِّه، وهو إرادة الرب نفسه وإرادتنا حنن، أن نطلب مع كل استخدام للمياه أنْ ننال 
ي الرب احمليي املشتاق ألن يعطي لنا الغفـران  التطهري والشفاء من الروح القدس املعز

  .ياةواحل
إنه زمان افتقاد الرب لنا، وهو سبب ترتيب األعياد؛ ألننـا ال حنتفـل    -٧  

النعمة، أي نعمة الظهور اإلهلـي؛   بافتقادمبناسبات مثل غري املؤمنني واألمم، بل حنتفل 
أعلن لنا ذاته لكي نشترك يف حياته ألن الرب.  
ن االبن، واحلياةَ نأخذ الوجود من اآلب، والتبين م :بالثالوث القدوس حنيا -٨  

عملٌ واحد، ونعمةٌ واحدةٌ، وشركةٌ واحدةٌ مـن اآلب األصـل   . من الروح القدس
والينبوع، باالبن املُعلن لنا النعمة يف الروح القدس، مياه الينبوع اليت ا نولد، ومنـها  

ميسح اهللا أجسـادنا  . س مع أرواحنانشرب؛ ألن أجسادنا تغتسل مبياه املعمودية وتتقد
  .لكي يسكن فينا روح اآلب باالبن واهباً لنا حياةً جديدةً ؛من اخلارج باملسحة اإلهلية

أيها األخوة األحباء، لنعيد بالصوم حسب ترتيب الكنيسـة، ونسـتعد    -٩  
شركةً أعمق، واستنارةً أكثـر،   -يف افتقاد النعمة اإلهلية  -بطهارة القلب لكي ننال 

تستعد لدخ س مثل عروسٍونتقددر السماوي؛ ألن العريس يدعونا من عند املياه ول اخل
مؤكِّداً لنا إرادته يف أن يغسل نفوسنا وأجسادنا لكي نبقى دائمـاً هياكـل روحـه    

  .القدوس
  ١٠- غضة وبال تعب االنقسام، صلوا ألجلنا لكي نبقى دائماً يف الشركة بال ب

  .ستقر معه يف أحضان اآلبون ،بل تعب احملبة املصلوبة لكي ننال جمد يسوع املسيح
  .اآلباء واألخوة يرسلون حتية احملبة يف الرب يسوع  
 .د حمبته األبدية لكمصفرونيوس عبد يسوع املسيح يؤكِّ  

  
 )م١٩٨١ترجم عن القبطية (




