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 خوة املبتدئني:من صفرونيوس إىل اإل 
وأن  ،ربنا يسوع املسيح، حمب البشر الذي ارتضى أن يكوون لنوا مريا وا   سالم   -1 

يف نفسه إنسانا  جديدا  واحدا  صون  بوه السوالم مو  ا ب  يصاحلنا يف جسم بشريته، فخلق  
صوووائرا  هوووو  الووورأس  (22: 2)أف وهوووو أنامنوووا سووون يف جسووود  وجهلنوووا أهووول بيتوووه  ،(15: 2 )أف

  ابتا  بقوة وبنيان الروح القدس. (19: 2)كو الذي منه ينمو كل اجلسد  

 هام: سؤال  

 ؛يود هوو سوؤاي  نيوق وهوامسؤالكم عن جسد ربنا يسوع املسيح يف السور اج -2 
م الروحانيووام موون نووتهل   ولكوون علينووا أن ،يف إ راك األسوورار سوو   مقد   ألنووه يكشوو  عوون ر بوو   

 م الروحانيام من اجلسدانيام هو ضرر وعطب خطري.ألن تهل   ؛الروحانيام

 موا األسرار:للذين تعل   سمائي   ر  س  

املسوويح الواحوود الوورب  مون جةوو  تناولنووا موون جسوود الوورب، فوون ن ن خووذ  كلووه، -3 
وووو .الواحوووود الووووذي   ينقسووووم موووووا األسوووورار وخفاياهووووا موووون يدركووووه الووووذي تهل   مسووووائ    ر  هووووذا س 

إىل  و ووري منقسووم   ،هووو موون بهوود ا  ووا  مونووا أن عمانوئيوول إونووا واحوود  الشوويو ، وهووؤ   عل  
  هكوووذا نهووورف أنوووه منوووذ حلووووي أننووووم الكلمووو  ا بووون الوحيووود يف أحشوووا  الهوووذرا .طبيهتوووني

وهذا هو السوبب  ،بالناسوم، فولدم اهلل الكلم  املتجسد القديس  مرمي، ا د بغري افرتاق  
 والدة اإلله الثيؤتوكوس. ت  ي  ع  الذي ألجله    
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 االتحاد الفائق لالهوت والناسوت في المسيح:

 ،صهد جبسد  وجلس عون نيوني ا ب يف هود ند ن ربنا يسوع املسيح أو ا م  أ   -4 
وأيضووا  يف السوور اجيوود  ،املسوويح الواحوود ،وهووو يف هوود  .فةووذا هووو اعتقووا  كوول األر و كسوويني

وبسوبب هوذا ا  وا  الفوائق اإل راك  .هو املسيح الواحد  ري املنقسم إىل  هوم وناسووم
على مذبح الكنيس  اجلامه  جبسد  و مه يف كل ليتورجي ، وسن نفةم هوذا السور  هو كائن  

وووح   نوووا باعتقوووا   علوووى نووودر إ راك بسووور ا  وووا  بوووني الالهووووم والناسووووم. هوووذا  وصووو يح   ن  س 
وهوذا  ،ننووم الكلمو أ  ال افرتاق عن  هوم و با  ا  اجيد الفائق صار فيه الناسوم واحدا  

 وووو   إ واحووود   ا  وووا  هوووو الوووذي جهووول كووول موووا يصووودر عووون الناسووووم أو الالهووووم هوووو فهووول  
، وهوو ت  ي  ف  ه ش و وب و الودم   ا ملسوت ناففو   الواحود الوذي مل و للمسيح الواحد. فةو وحود  إنسان  

   الواحوود   كووان املسوويح     افوو  .ر  علووى عيووو املولووو  أعمووى ف بص وو الطووني      ض ووالواحوود الووذي و  
يف  ، فكيووو   ووودق افووورتاق  واحووود   بووول لوووه فهووول   ،ا  وووا ينقسوووم و  تفووورتق طبيهتوووه مووون بهووود 

 إلينوواوينقوول  ،و هوتووه علووى مووذبح الكنيسوو  اجلامهوو بناسوووته  هووو بذاتووه حاضوور   ؟السوور اجيوود
ا ا ن، فةوووو نيوون الكنيسووو  أم وو .لوهيتووهأ  موون هووود  ألنوووه سووبق وموون املسوووكون    ؛حياتووه الفائقوو 
 اخلووالو والشوورك  يف الطبيهوو  اإلويوو . املسوويح   هوو  هبوو    ،فائقوو    وهبوو    خاصوو    جسوود  بنهموو   

 ون الالهووم أو بوالالهوم  ون الناسووم،  ةوب شويًا  بالناسووم  ي   واحد   له فهل   واحد  
  سويما  ،وهذا ما  دق يف كل األسرار اليت تفوق إ راك املهرفو  الويت تتكوون فينوا بواحلواس

 الهينني.

 فات:الص   ل  تباد  

اجيود، فواعلم أن  ا عن ناسووم املسويح الكوائن سورا  علوى املوذبح يف السور  وأم   -5 
بفضووول  وإمنوووا ، ي إىل  هووووم كقووووي أوطووواخد  وووو  لووويس ألن الناسووووم نووو ،هوووذا هوووو احلوووق

ا  ا ، صار ما لالهوم خاصا  بالناسوم مثل عدم الفسا  والقيام  و لب  املووم، وصوار 
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موووو  بقووووا   ،ي الصووووفام بسووووبب ا  ووووا وهكووووذا ا تبووووا    ،بووووالالهوم ا  مووووا للناسوووووم خاصوووو
ن إبسبب ا  وا  نيول الالهوم والناسوم  ون اختالط أو امتزاج أو تغيري كقوي ا با . و 

واهبووا  الشووفا  والقياموو   ، وبا  ووا  أيضووا  صووار الالهوووم  (28: 20)أعموواي اهلل   م ربنووا هووو  م  
ك. ومووا اجتمهنووا سوون يف الكنووائس موون املبووار   ن يلمووس جسوود  أو يشوورتك يف السوور  لكوول م وو

حيوووواة ا بوووون الوحيوووود وهوووود ، وموووون بهوووود  ،أجوووول الصووووهيدة الناطقوووو  الروحانيوووو   ووووري الدمويوووو 
 لنوا الوروح  ب  وسن الذين ن   .نشرتك يف  هوم وناسوم ا بن الوحيد ،استدعا  الروح القدس

 س  ر  القودس بصوائرنا و  و تمنا يف املس   املقدسو  يف املهمو يو ، نود أنوار الوروح  القدس وبه خ  
ي  يف هوذ  احليواة السور   إلينواد ينقول واحوالفينا حيواة املسويح الغالبو  املووم. هوو بذاتوه املسويح 

بول ألننوا يف املهمو يو  ننوواي  ،يواة الورب فينوا مون جديودحل ا  وهوذا   يكوون  رسو ،اجيود السور  
ان احليواة مون الورأس إىل ي  ر  ويكون هذا على مثاي س   ،يا  بالربر  هذ  البذرة، نهو  ونلتصق س  
يف  ألن املسوووويح ربنووووا كووووائن   ؛وسوووون نسووووتدع  الووووروح القوووودس .األعضووووا  يف اجلسوووود الواحوووود

 بووول كوووائن   ،جسووودان من وووور كموووا كوووان يف أيوووام جسووود  نبووول القيامووو  لووويس بشوووكل   ،وسوووطنا
 فيغرس حمبته )املسيح( يف نلوبنا. ، ري مرئ  يهلنه لنا الروح القدس بالروح القدس بشكل  

 اإلدراك بالروح القدس:

 ،احلقيقووو  :وبقولنووا .جبسوود  و مووه احلقيقووو  ،هووو حقوووا  وبكوول يقوووني ،وهكووذا -6 
 
 
ووسوون نهووو امل وإمنووا مووا صووار يف  ،و  نهووو اله ووام والل ووم فقوو  ،د والقووائم موون األمووواممج 

 .ت املوووم والفسووا  عوون الطبيهوو  البشووري ع وونز   ،حقيقيوو    وحيوواة   هووذ  اله ووام والل ووم موون هوود  
وإمنووا  ،تيني(يفووالروح القوودس  ووري اويووول   يةووب لنووا جسوودا  خياليووا  كووزعم اوراطقوو  )الدوسوو

ه إىل ه وفو  دا  با  وا ، هوو  اتوه الوذي أخوذ  مون الهوذرا  مورمي ور  يهط  لنا جسدا  حقيقيا  ممج و
أو  ع  م بوو ي نووو نقبلووه بووالروح القوودس السوومائ   ووري اجس وو لووزم أنإىل هوود   د  ه  ا ص ووهوود . ومل وو

 .سدانج ري  روح    فةم بشكل  درك أن ما نين ه الروح ي  ن، حا ترتف  عقولنا و ه  ب  ش  
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 الواحد: المذبح  

ألنوه كموا أن  ؛ مةموا تهود   واحود   الكنيس  الواحدة اجلامه  هو موذبح   ومذبح   -7 
 ،والوذين يتمموون املهمو يو  يف كول أرجوا  املسوكون  .واحود   املهمو ي  واحدة، هكوذا املوذبح  

 ،ومكووان   فمووان   يف كوول   واحوودة   نوووة   .واحوود   ورب   واحوود   ب نيووان   واحوودة   إمنووا يتممووون مهمو يوو   
ألهنوووا مهمو يوو  الوورب الواحوود يف جسووود   ؛ الزمووان واملكووان  تتغووري مةموووا تغووري    ابتوو    ونهموو   

 .أو مكان     تتغري يف فمان   واحد   لرب   واحدة   الواحد الكنيس  اجلامه . وهكذا صهيدة  

 التبني: عطية  

 موووووم   نوووووة   واحوووود   يغطسووووون يف ميووووا  املهمو يوووو  ينووووالون كوووول   نوكمووووا أن الووووذي -8 
ووو املسووويح  إ  يصوووري لنوووا مووووم   ،وهكوووذا ،ي يف اإلنسوووانر  املسووويح ونيامتوووه حسوووب عملوووه الس 

وخرافوا  يف نطيو   مقدسو    مويال ا  جديودا  لهلنوا آنيو   ولود ون   ،آ م الثان بالرب    د  نت   ؛ونيامته
 احلمل ابن اهلل.

 حيواة    ورس   يتم   ،اليت فينا من آ م القدمي إىل آ م اجلديد اإلنساني وبتغيري الطبيه   
 أ    فينوا واملووم الوذي لهول كوول   و  نهوو  عبيودا  للفسوا  الوذي يغوورس ا نقسوام   ،فينوا البنووة  
وباملهمو يو  ننتقول إىل احليواة اجلديودة الويت ترفهنوا فووق فسوا  الطبيهو   .عن رؤي  أخيه ا  عاجز 

الواحووود،  كوووذلمل املوووذبح    ،واحووودة   لنوووا إىل هيكووول اهلل احلووو . وكموووا أن املهمو يووو   القدنيووو  و و  
إهنووا هبوو  املوويال  الثووان وعطيوو  الووروح  .يف الكنيسوو  الواحوودة ألهنووا كائنوو    ؛فاملهمو يوو  واحوودة

 ليسوت كائنو   هو  و  ،يف الكنيسو  ألن هوذ  الهطيو  كائنو    ؛دهم ووسون ن   .دس الويت   تتغوريالق
ل ا وووا  الالهووووم بالناسووووم يف ربنوووا يسووووع ب ووومووون ن   يف موضووو  جووورن املهمو يووو ، بووول كائنووو   

وو .املسوويح وو ر  ويف س  وووا أن ت خووذ يف أي ونووت ويف أي مكووان  ح  ن  ي بالكنيسوو ، م وور  فواجووه الس 
م عطي  التبو وهب  حيواة عودم ن ةومت ،د ا تني إليةاهم  لك  ت   ؛من حياته اإلوي  اإلنساني 

وو بنووا التبووو يف املهمو يوو  هووو بذاتووه يقوورتن  ر  املوووم، لووذلمل عينووه، فوو ن الوورب الووذي يهطوو  س 
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وووو إلنسووووان اجلديوووود يف كوووول الووووذي صووووليبه، أي القضووووا  علووووى اإلنسووووان الهتيووووق بتكوووووين ا ر  بس 
ا  وهكذا أيضا  علوى موذبح الكنيسو ، يةوب  اتوه حي و .لآلب وبالروح القدس بامسهيهتمدون 

 نائما  من األموام، وه  هب  الالهوم لنا يف جسد ربنا يسوع املسيح.

 في التوزيع: تحاد  اال

مقرتنوا بكول اجلماعو   إلينااملهمو ي ، ف نه ي يت  يف سر   وألنه انرتن بكل مؤمن   -9 
وإمنوا سون الوذين  ،وعنودما نتناولوه، فلويس هوو الوذي ينقسوم بوالتوفي  .جسد يف فا  إياها مؤل  
وو . وود بووه يف توفيوو  جسوود  و مووهنت   د علووى الصووليب وبووالروح القوودس  لكوو  لموو  لقوود متج 

وإمنوووووا  ، وهوووووو لوووووذلمل،   ينقسوووووم يف التوفيووووو ،(52: 11)يوحنوووووا أو   اهلل املتفوووورنني إىل واحووووود  
. وإمنووا سوون نصووري مووا هووو ،هووو   يصووري مووا سوون .املقوودس    ن جسوود  و املتفرنوويصووري  ،بووالتوفي 

 تغلووب   ه  ألن نيامت وو ؛ولووو صووار هووو مووا سوون لصووار يف فسووا  املوووم. وإمنووا سوون نصووري مووا هووو
و ،ضهفنا إىل عودم املووم ي  ه  و  ونوت   ،فسا نا أن لنوا دا  وهوو الوذي سوبق وأخ نوا بوذلمل مؤك 

 إمنا هتبنا احلياة األبدي . ،رب ك س عةد  مهأكل جسد  املقدس وش  

 لروح القدس هو المذبح الواحد:ا

 أن دة يف كوول املسووكون ، إ   وإن كووان للكنيسوو  اجلامهوو  الرسووولي  مووذابح ع وو -10 
م عليووه جسود و م ربنووا يسووع املسوويح، فاملسوويح أي الوروح القوودس الوذي يقوود   ،املوذبح واحوود  
و ،على عدة مذابح متفرن   يوض   ع ويم   نيكون  ر  وإمنا لم  املتفرنني إىل واحد. هذا س 

وإىل مكوان، أم و ألن اإلنسان ينتقل مون مكوان   ؛أن يفةمه الهقل بوالروح -ل ا الورب فةوو يرس 
يفهل  لمل مب بته الشوديدة، اببو  هو و  ،حياته اإلوي  اإلنساني  من حضن ا ب -القدس

وووت   ووو ،اخلطيووو  والهوووداوةا أم ووو ، م  ا أعمووواي أم ووو ،م، اببووو  تهووول حوووا الفرنوووا  واحووودا  فةووو  تقس 
ن  من يزرع للجسد  صود اوار موا إوإ ا كان الرسوي ند ناي  .ق األحبا فة  تفر   ،اجلسد

  و  هووو حصووا ،فةووو يؤكوود علينووا أن السوور اجيوود لوويس عمووال  جسوودانيا   ،فرعووه أي الهووداوة 
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وإمنوا هوو نووة حيوواة  الورب مون السوما   الووذي  ،زرع حسووب اجلسودالثمور اجلسودان الوذي ي و
لنوووا ألن نشووورتك يف جسووود  السووومائ  مووون بهووود وأه   ، حوووق   م كووول  جهووول جسووود  با  وووا   

  ،صاعدا  إىل حيو  كوان أو    اإلنسانف ن رأيتم ابن  نيامته وصهو   إىل السموام نائال : 
الكنيسو  اجلامهوو  لكو  لموو  الكوول،  د بووذلمل أنوه سوووف نيونح جسوود  بهود صووهو   إىلف ك و

هو فوق لكو  لمو  األرضويني يف السومائيام  .هو الذي تنمو منه األعضا  .ويصري الرأس
فةووو  ،اإلفخارسووتياع، وموون ي كوول   لكوو  يصووبح أرضوويا  ينقسووم ويوووف   ا ،ولهلةووم مهووه واحوود

 فةو ي خذ  كله. ،يهرف أن الرب صار  نصيبه ومريا ه 

 الرب والكنيسة:

أنووه كمووا أن  اإلنيووانموون أجوول  لوومل، اسووتلمنا موون الشوويو  الووذي سووبقونا يف  -11 
املهمو يووو  واحووودة والووورب واحووود والكنيسووو  واحووودة، كوووذلمل املوووذبح واحووود والذبي ووو  واحووودة 

و .واحد هو الكنيس  الواحودة واحد جلسد  رأس  والرب    خيضو  لتصوورام الهقووي  ر  هوذا س 
كيفيوو  نيوواس اوبوو    مدركوو    ،الهقوووي املؤمنوو  بالسووماويام تتقبلووه وإمنووا ،الغارنوو  يف األرضوويام

 .كيو  ينضوب  الفكور واإل راك ويتقبول األموور السوماوي و على  ريهوا مون اوبوام والهطايوا، 
ج نوت  تألنه من هذا ا نورتان  ؛ه  فواج الرب بالكنيس  ،واوب  الفائق  اليت تم  كل األسرار

ي خووووذ  ،علووووى هووووذا املثوووواي )الوووورب والكنيسوووو ( .يوالتنوووواو  ،سوووور احلموووويم املهمو يوووو  :األسوووورار
ا كووان هووذا السوور ع وويم كقوووي بووولس الرسوووي، فوو ن الووذي ومل وو ،املؤمنووون ألنفسووةم فوجووام
ال بوم مون الن ور إليةوا أن الورب صوار جسودا  واحودا  مو  الكنيسو  يفةم الزل  السماوي  يوتهل  

وبسووبب هووذ  الوحوودة  ،رب ا ب اجتماعوه نبوول كوول الودهو هووذا هووو السور الووذي رت وو .افورتاق
 واحد. يهط  الرب جسد  للهروس الكنيس ، فة  فوج  واحدة لرجل  

 لغة األسرار:

وتفرنةووا  ،صووارم الكنيسوو  واحوودة يف كوول املسووكون  ،بسووبب هووذ  الوحوودة -12 
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وهذا هوو الوذي لهول ووا موذاا  واحودا   ،يف كل جةام األرض   ينزع عنةا  سر وحدهتا 
لهوووروس واحووودة  ىهطوووي   واحووود   نائموووا  يف كووول جةوووام األرض، فاملسووويح الواحووود علوووى موووذبح  

 الكنيس  اجلامه .
و  ختلو  لغو  األسورار السوماوي  بلغو   ،م يوا صوديق  الهزيوز لغو  األسورارلذلمل تهل و 
 باك لكثريين.هثر األخوة، ويسبب ا رتهثرك وي  ألن هذا ي   ؛األرضيام
صفرونيوس يرسل السالم يف املسيح ربنوا إلوه السوالم رأس الكنيسو  الواحودة الوذي  

 له اجد م  ا ب والروح القدس يف وحداني  اجلوهر.

 مالحظات على الرسالة

لهوول أهووم مالح وو  موون الناحيوو  الطقسووي  هوو  اعتبووار الووروح القوودس هووو املووذبح  - 
 ختتلووووو  عووووون الهبوووووارة الووووويت ور م يف نووووووانني البابوووووا الهبوووووارة  هوووووذ   .الواحووووود يف الكنيسووووو 

 ،خشوووب أو حجوووارة أو  هوووب أو فضووو إ ا كوووان مووون كوووذلمل املوووذبح   :الرسوووول أ ناسووويوس
إىل األبووود، وهوووو روح احلووو  نائموووا  عليوووه.  بووول هوووو حووو    ،مثووول طبهووو  األوي ت  نوووه لووويس مي ووو ف

املوووذبح املنصوووووب نوووودام الوووورب يف السوووموام هووووو الووووروح القوووودس النووواطق الووووذي يووووتكلم هووووو 
 .(1)(Crumطبه   12و  7)نانون   هتةد

املهمو ي  الواحدة هوو أمور هوام جودا  يفوتح لنوا هوا   املذبح الواحد و املقارن  بني  - 
 .املهمو ي  وه  وحدهتا كوحدة ،رستيااإلفخاللتفكري الص يح يف مهىن 

                                           
لما  الغرب يشكون يف ص   انتساب نوانني أ ناسيوس إىل القديس أ ناسيوس الرسول، ولكن تبقى شةا ة ع (1)

ونيكن للقارئ أن يراج   راس  األب أ ناسيوس  ،املخطوطام كما ه  ألن أ وام النقد األوريب وا ن رة تارخيي  ضيق 
 ما  الغرب يف ص   القوانني.حي  يقدم آرا  عل ي بهنوان نوانني البابا أ ناسيوس،املقار 

لذبي   الغري الدموي  الناطق ؛ ألن هذا هو  إرا ة لويف طقس تقديس املذبح تقوي الكنيس :  مذاا  عقليا   
 ( الذي به نلنا التقديس .10: 10ا بن له اجد  )عب 
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علووووووووووووى أسووووووووووواس املبووووووووووودأ الالهووووووووووووويت املهوووووووووووروف وهووووووووووووو  اإلفخارسوووووووووووتياتفسوووووووووووري  - 
Communicatio    الصفامي أو تبا idiomatum  وعلوى أسواس مبودأ الفهول الواحود

 .Theandricللمسيح 
+ + + 




