
 
 
 

 
 

 القصيرة من رسائل األب صفرونيوس
 
 
 

 العلية واجللجثة والقيامة
 
 
 
 
 
 

 ٢٠١٥مايو 
w w w . c o p t o l o g y . o r g  



 

 

صــفرونيوس يرســل يف يســوع املســيح إهلنــا الســالم واحملبــة لألخــوة، ولــألب احلكــيم  
 املـوتَ  بَ لَـص الـذي غَ اجملـد واملخلِّـ واملدبِّر املاهر صفنيا. ليكن لكم اإلميان الثابـت يف ربِّ 

: ....)، لكــــي حيــــل املســــيُح باإلميــــان يف ٢كولوســــي حكــــم الدينونــــة مــــن الوســــط ( عَ فَــــورَ 
 )، وأنتم متأصِّلني ثابتني يف احملبة اإلهلية.١٧: ٣قلوبكم (أفسس 

 رسالة األخوة

وكلَّفـين اآلبـاء  ،وصلتين رسالتكم مع األب صـفنيا، وقُـرِأْت يف "جممـع الـدير" -١
الــرد علــى مــا ذكرمتــوه؛  راجــع األب ديونيســيوسأن أكتــب ردَّاً مــوجزاً علــى أســئلتكم، وأن يُ 

 والتعليم واضحاً. ملكي تكون الفائدُة أعَ 

مــع تالميــذه يف العليــة وهــو باجلســد وأمســك  : كيــف جلــس الــربُّ الســؤال األول 
بـــاخلبز واخلمـــر، وقـــال بعـــد كلمـــات الشـــكر: "خـــذوا كلـــوا هـــذا هـــو جســـدي ... هـــذا هـــو 

زُِّع علــيهم القربــان فكيــف أكــل التالميــذ جســد الــرب يســوع وهــو جــالٌس معهــم يــو  ،دمــي"
 والكأس؟

 الجــواب 
ُ
م اإلجنيلــي يوحنــا: علِّــ: جيــب أن نعــود إىل غايــة التجســد كمــا شــرحها امل

: ١"الكلمــة صــار جســداً وحــلَّ (حرفيــاً: ســكن) فينــا (حرفيــاً: نصــب خيمتــه بيننــا)" (يــو 
١٤.( 

ه اجلسـد، بـل العكـس هـو احلـق. لقـد جتسـد لكـي دّ مل يتجسد الـرب يسـوع لكـي ِحيـ 
حسب كالمه اإلهلـي: وذلك يُظهر، ليس فقط أقنومه املباَرك، بل أيضاً اآلب والروح القدس، 

 ).٢١: ١٤"الذي حيبين حيفظ وصاياي. وأنا واآلب إليه نأيت وعنده نصنع منزالً" (يو 



وقــد أعَلــن االبــن يف ذاتــه  اهللا الثــالوث القــدوس الفائقــة،  حمبــةَ  التجســدُ  رَ لقــد أظَهــ 
عنـد  عَ معهـم، ورَكـ والـزواين وأكـلَ  مـع اخلطـاةِ  كل ما جيب أن نعرفه عـن هـذه احملبـة: جلـسَ 

 ع اهللا وحمبته للبشر.أرجلهم، فأعلن بذلك تواضُ  أقدام التالميذ وغسلَ 

إلينــا باجلســد الــذي عــاش فيــه حــىت أخــذه معــه إىل الســماء؛  لقــد جــاء الــربُّ  -٢
ـــد بـــه   ، ولـــذلك مل يكـــن يف وقـــٍت مـــا إهلـــاً بـــال جســـد، أو جمـــردَ احتـــاداً بـــال انفصـــالألنـــه احتَّ

يسـوع  إرادة الـربِّ  بشكٍل منظـورٍ اجلسُد املتجسد. وأعلن  مثلنا، بل كان دائماً اإللهُ  إنسانٍ 
ــــ لب والــــدفن وإرادة اآلب والــــروح يف املعجــــزات، ويف التعلــــيم، ويف املــــيالد واملعموديــــة والصُّ

حــــاجزاً أو مانعــــاً أو عائقــــاً عــــن رؤيــــة  د اجملــــد. لــــذلك مل يكــــن اجلســــدُ والقيامــــة، مث صــــعو 
 ت فيها هذه اإلعالنات.املنظورة اليت متَّ  اإلعالنات اإلهلية، بل كان الوسيلةَ 

سـل اآلب روحـه القـدوس، ر الكلمـة يسـلِّم إرادتـه لـآلب لكـي ي تأمَّلوا معي: االبنُ  
والدة اإلله، ولذلك أُعلنت إرادة اآلب بواسطة املالك العظيم  مِ حِ جسده يف رَ  هيكلَ  عدُّ ويُ 

). ولكـن ٣٥: ١ِك ألنه قوة العلـي الـيت تظلـل عليـِك" (لـو يعل املبشِّر: "الروح القدس حيلِّ 
بعد التجسد ومنوه يف القامة، كانت إرادة االبن لـه اجملـد تظهـر علنـاً، ولـذلك جـاء ُحـرَّاً إىل 

عموديــة مــن يوحنــا الصــابغ لكــي يعلــن اآلب والــروح القــدس ميــاه األردن وطلــب بنفســه امل
 "يسوع املسيح". -باملسحة-وجعله  ،الذي مسحه

بــين اســرائيل  يســوع فصــحَ  الــربُّ  خَ َســعنــدما نَ  :تــأمَّلوا معــي هــذه احلقــائق اإلميانيــة
بـاخلبز والكـأس  سـكَ ن الـذي كـان يسـتطيع أن ميُ َمـ ،ليلة القبض عليه عندما كـان يف العليـة

ولـيس  ،وال حىت اآلب غري املنظور واملعَلن يف االبـن ،ليس التالميذ ؟ليقول كلمات الشكر
 أن يفعل هذا هو بنفسه لألسباب اآلتية:الروح القدس الذي مسحه، بل كان جيب 

 س العهد اجلديد.ألنه هو وحده الذي يستطيع أن يؤسِّ  أوًال:

 لطان واإلرادة على جسده ودمه.ألنه هو وحده الذي له الس ثانياً:

ــ ثالثــاً: الــذي  الفــائقِ  رِّ ألنــه هــو وحــده الــذي ســوف يفعــل ذلــك يف كــل وليمــٍة للسِّ



ويف   ،والســيد الــذي يعطــي جســده يف كــل كنيســة مــن العليــة ليكــون هــو الــربُّ  ســوف يبــدأُ 
 كل وليمة مسائية.

َمن الذي ميكنه أن يقول هذه الكلمات: "خـذوا كلـوا هـذا هـو جسـدي"،  رابعاً:
 غري الرب يسوع املسيح وحده؟

ذلك بنفسـه، وكـان هـو وحـده القـادر أن  عَ نَ صَ  إذا كان لنا يقني اإلميان بأن الربَّ 
إلعالنـات اإلهليـة وقام كلـه علـى ا ،س على الرب نفسهألن العهد اجلديد تأسَّ  ؛يفعل ذلك
ُأكرر الكـالم مـرًة ثانيـًة: َمـن هـو الشـخص الـذي يسـتطيع أن يفعـل مـا فعلـه ياة، الواهبة احل

 الرب يف العلية؟ الرب وحده هو القادر وحده صاحب السلطان على جسده ودمه.

ــاني -٣ واخلبــز والكــأس، وكيــف يصــبح  : مــا هــي العالقــة بــني الــربِّ الســؤال الث
 ذ؟مع التالمي ه وهو جالسٌ دمَ  ه والكأسُ جسدَ  اخلبزُ 

 قال األب ديونيسيوس: ذَكِّر األخوة مبا يلي: :الجواب

اهللا الفائقــــة املعرفــــة ال جيــــب أن ختضــــع ملقــــاييس العقــــل واملنطــــق؛ أل�ــــا  حمبــــةُ " -
 ."ليست صادرة عن العقل اإلنساين

اهللا ال تُفَهم بالوسائل اجلسدانية، وال حـىت بـاحلوار، بـل ُختتَـَرب بقـوة الـروح  حمبةُ " -
 .")٥: ٥القدس (رو 

مــن احملبــة  قــاس مبــا نعرفــه حنــن عــن احملبــة؛ ألن حمبتنــا هــي شــذرةٌ اهللا ال تُ  حمبــةُ " -
 ."الفائقة اإلهلية، ولذلك كان جيب أن تعَلن حمبة اهللا حسب حمبة اهللا

هــذه احملبــة يف التعلــيم اإلهلــي يف اإلصــحاح الســادس مــن  لقــد أعلــن الــرب يســوع
إجنيل يوحنا، وأكَّد من خالل التعليم الذي جاء بعد معجزة إشـباع اجلمـوع أنـه هـو "اخلبـز 

). وأنـه هـو اخلبـز الـذي ختمـه اهللا اآلب، ٣٣: ٦النازل مـن فـوق مـن عنـد اهللا اآلب" (يـو 
ـداً أننـا إن مل  ،بز هـو جسـده ودمـهسوف يعطي هذا اخلبز، وأن هذا اخلهو الذي وأنه  مؤكِّ



 .)٥١: ٦فينا (يو  نأكل، ليس لنا حياة أبدية

عشـاء الـرب إىل قدرتـه اإلهليـة فقـط، بـل  وبعد ذلك كلـه، ال جيـب أن نكتفـي بـردِّ 
ـده الـرب يف األمثـال مِ  ثَـل الـزارع ثـل مَ أن نعود إىل تعليم الرب نفسه، وهو التعليم الذي يؤكِّ

راعـة احلنطـة، مث منـو هـذا الـزرع إىل ثالثـني وسـتني ومائـة؛ ألنـت الـرب قـال د لنـا ز الذي يؤكِّ 
بفمــه اإلهلــي إن ملكــوت الســموات يشــبه حبــة اخلــردل، وهــي صــغريٌة جــداً، إالَّ أ�ــا عنــدما 

 تنمو تصبح شجرًة عظيمًة.

 وهكذا وضع الرب قاعدتني:

 غرس البذرة لكي تنمو، :األولى

 احلصاد، أي يوم الدينونة. النمو الدائم حىت زمان :والثانية

نـه هـو أيضـاً يشـبه إوحسب تعليم الرب نفسه الذي قاله يسوع املسـيح رب اجملـد 
حبة احلنطة اليت جيب أن متـوت لكـي تـأيت بثمـاٍر كثـريٍة. مـن هـذا نـدرك أن لكـل عمـٍل مـن 

ي أعمــال احملبــة بدايــة، وأن البدايــة ليســت هــي الغايــة؛ ألن احملبــة ال تقــف عنــد البدايــة. ففــ
)، ولكـــن هـــذا البـــدء وصـــل إىل منتصـــف ١: ١البـــدء خلـــق اهللا الســـموات واألرض (تـــك 

الطريــق خبلــق اإلنســان، مث إىل الغايــة مبجــيء الــرب يســوع لكــي جيــدد ويرفــع اإلنســانية مــن 
 الفساد واملوت إىل اخللود واحلياة األبدية.

ايـة هـي وعندما نتأمل حياة الرب يسـوع نفسـه جنـد أن البـدء هـو جتسـده، وأن الغ
 ،. هكـذا كـان البـدء يف العليـةدخوله السماء بالطبيعة اإلنسانية اليت أخذها من والدة اإلله

 به لكي حييا إىل األبد. مؤمنٍ  حياته لكلِ  والغاية هي أن يعطي الربُّ 

أمَّا السؤال نفسه، أو باحلري، اجلزء األخري منه، فهو جديٌر باالهتمام؛ ألنـه  -٤
يكشف عن قصور يف املـنهج النسـكي نفسـه، ويضـع علينـا مسـئولية التعلـيم. هـذا القصـور 
مصــدره ضــعف االرتــواء مــن ينبــوع الــروح القــدس، أي األســفار اإلهليــة (الكتــاب املقــدس)؛ 



رغــم أننــا نــرى أ�مــا يف  ،اخلبــز واخلمــر مهــا عطيــة اهللا لنــاألن هــذه األســفار تشــهد لنــا بــأن 
الواقع مـن مثـار األرض وتعـب الفالحـني، لكـن الـذي ينسـى أن االبـن الكلمـة الـرب يسـوع 

قــد ُخِلــق" (كولوســي  لــه كمخلِّــصٍ  ، والكــلَّ بــه كخــالقٍ  هــو خــالق كــل األشــياء "ألن الكــلَّ 
، )٣: ١بكلمـة قدرتـه" (عـب  )، وأنه هو "حامل، أي حافظ كـل األشـياء١٦ - ١٥: ١

هنــا ال نضــع قــدرة الــرب كمــانٍع أو حائــٍل مينــع الفهــم، بــل نــذكِّر األخــوة أن حيــاهتم   فــنحن
كلها وكيا�م ُخِلق بواسطة الرب يسوع خالق كل األشياء، وأنه هو املالـك احلقيقـي الـذي 

ويغــذِّي كــل  ميلــك كــل األشــياء، وميــنح كــل األشــياء والكائنــات "الوجــود واحليــاة واحلركــة"،
 الكائنات حسب حدود طبعها وغاية وجودها يف الكون.

حسـب مكانـه يف الطبيعـة، وحسـب غايـة خلقـه،  كـائنٍ   الكيـاَن لكـلِّ  يعطي الـربُّ 
الــوالدة والتكــاثر. وأمَّــا  تللحيوانــايعطــي ولــذلك يعطــي البقــاء للــزروع حــىت يــوم احلصــاد، و 

فهـو ينـال الغـذاء غـري األرضـي اآليت ، )٢٦: ١اإلنسان املخلوق علـى صـورته ومثالـه (تـك 
 :من السماء

 الكلمة احليَّة املدوَّنة يف األسفار. :أوالً 

كنــوٍر يف كيــان اإلنســان الروحــي   االســتنارة بقــوة الــروح القــدس الــذي يــدخلُ  :ثانيــاً 
  ، ويعرِّفه معرفة اهللا الفائقة املعرفة.اً ، إعالن، أو يكشف عن نيٍة خفيٍَّة، نبوةً ويعطي له كلمةً 

ه صـارت الكلمـة احليَّـة يف األسـفار دِ يسـوع، وبسـبب جتسُّـ د الـربِّ بعد جتسُّـ :ثالثاً 
أن جيمـــع أعضـــاء  ،شـــهادًة وتعليمـــاً لـــه وعنـــه، وصـــار عمـــل الـــروح القـــدس الكثـــري واملتنـــوع

 ).٢٢: ١جسده حتت الرأس الواحد (أف 

 ؛لقديسـي العهـد القـدمي مل تكـن متاحـةً  فائقـةٍ  جديـدةٍ  بعالقةٍ  دُ جاء التجسُّ  :رابعاً 
يف شــــركة الثــــالوث،  -؛ ألنــــه هــــو الــــذي ُضـــِرَب بــــاملوتبشــــكٍل خـــاصٍ - إذ دخـــل اجلســــدُ 
لكي تنال احلياة واخللـود بالشـركة، فقـد أخـذ  ؛اإلنسانية ذات اجملال اإلهلي ودخلت النفسُ 

ــد هبــا احتــاداً كــامًال، فصــار  إنســانيةً  الوحيــد طبيعــةً  اآلبِ  ابــنُ  الكلمــةُ  اجلســُد  -كبــذل-واحتَّ



ــــذلك  ــــن اهللا، فصــــار ب ــــاة الكلمــــة اب ــــه، يف حي ــــه -شــــريكاً حســــب حــــدوده وجمال رغــــم كون
لـــم يعـــد اجلســـد الـــذي أصـــابه املـــوت فن ملســـه نـــال الشـــفاء، َمـــ ، كـــلُّ جســـداً حمييـــاً  -جســـداً 

فصـــار  ،ل باالحتـــادذات اجلســـد اآلدمـــي اخلـــاص بـــآدم األول، بـــل حتـــوَّ  ،والفســـاد والضـــعف
ل مـــن جســـٍد قابـــٍل للمـــوت إىل جســـٍد قهـــَر املـــوت، ومـــن وحتـــوَّ الكلمـــة اخلـــاص بـــه،  جســـدَ 

 .دٍ جسٍد قابٍل لالحنالل والفساد إىل جسٍد ممجَّ 

 بنا: وخاصةٍ  ،به جاء حتول ناسوت الرب بثالثة إعالنات خاصةٍ  :خامساً 

والــــذي أُعطــــَي  ،هــــو اجملــــد اإلهلــــي الــــذي ميلكــــه االبــــن الوحيــــد :اإلعــــالن األول
؛ ألن االحتــاد األقنــومي مل مينــع اجلســد مــن النمــو حســب تــدبري اخلــالص )١(جلســده تــدرجيياً 

حتـاد ثابتـاً ال حتـوَُّل فيـه، جه يف الفهم واإلدراك، إذ يظل هـذا االحسب طبعه، وحسب تدرُّ 
 ، بـــل هـــو حتـــوُّلٌ جهـــاً حنـــوه داخليـــاً؛ ألنـــه مل يُفـــَرض عليـــه مـــن اخلـــارجول الناســـوت متَّ ويتحـــ

ـداً أن كثافـة اجلسـد اإلنسـاين على جبل الت رَ هَ ظَ  داخليٌّ  جلي (طـابور) قبـل موتـه احمليـي مؤكِّ
 حتجب جمده اإلهلي حىت ال ُنصاُب حنن بالفزع واخلوف من هباء جمده.

ِسـرَّاً  يسوع الساكن فينا بـالروح القـدس يظـلُّ  هذا خاصٌّ بنا حنن أيضاً؛ ألن الربَّ 
 ينه حسب نعمته.فوق اإلدراك حىت حلظة االنطالق من اجلسد، وعند ذلك نعا

هــو طبيعــة االحتــاد األقنــومي، فقــد أُعلــن الــرب يســوع يف نبــوات  :اإلعــالن الثــاني
ن بعــد ذلــك يف ِلــعالعهــد القــدمي والظهــورات اإلهليــة للبطاركــة إبــراهيم وإســحق ويعقــوب، وأُ 

اجلسـد. طبيعـة هـذا االحتــاد ترفـع االحتـاد األقنــومي فـوق كـل حــدود الزمـان ألن الزمـان كــان 
يرقب منـذ األزل مـىت  ، بل كان الربُّ أو وساطةٍ  دورٍ  استعالن الرب، ومل يكن له أيَّ ينتظر 

للزمـان ال قبـل التجسـد وال  وأين وكيـف يـأيت إلينـا، فقـد خضـع الزمـان لـه، ومل خيضـع الـربُّ 

م القامة" للقديس أثناسيوس الرسويل، حيث نرى أيضًا أن "تقدُّ  ٥١ – ٥٠راجع املقالة الثالثة ضد األريوسيني:  )١(
 يقو  ٥٤الناسوت نفسه. ويف ذات املقالة فقرة  مٌ ما يف االحتاد، بل تقدُّ ليس تقدُّ 

ُ
م السكندري: "وكان الالهوت علِّ ل امل

َل إىل اهليكل ... وكان جسده  -كصيبٍّ -يظهر تدرجيياً، وهذه غاية أو معىن الكلمات: وكان يزداد يف النعمة؛ ألنه  محُِ
 ينمو تدرجيياً وكان الكلمة يعلن عن نفسه فيه".

                                                           



أحـــداث اخلـــالص هـــي حســـب ترتيـــب (طقـــس)  بعـــد جتســـده، ولـــذلك الســـبب عينـــه، كـــلُّ 
ـــاين والثالـــث هـــو ترتيـــبٌ التـــدبري لـــيس فيهـــا أول وثـــان وثا ، أمَّـــا زمـــاينٌّ  لـــث؛ ألن األول والث

حسب ترتيب اخلالص (طقس اخلالص حسـب األصـل القبطـي)، فـإن والدة الـرب يسـوع 
ســـحته بعـــد املعموديـــة هـــي ِســـرِّ املعموديـــة، وكـــذلك مِ  املســـيح مـــن والـــدة اإللـــه هـــي قاعـــدةُ 

الـرب ودفنـه وقيامتـه حسـب  يف مـوتحنـن سحة، وعلى هذه القاعـدة نشـرتك قاعدة ِسرِّ املِ 
 .)٨ - ١: ٦التعليم الرسويل (رو 

 –املــوت  –املســحة  –املعموديــة  –أي الــوالدة  ،ورغــم أننــا قــد نــرى هنــا التتــابع
القيامـة، إالَّ أننـا ال جيـب أن خنطـئ يف فهـم هـذا التتـابع؛ ألنـه لـيس تتابعـاً زمانيـاً،  –الدفن 

لوالدة يف بيـــت حلـــم هـــي أســـاس التبـــين، بـــل طقـــس التـــدبري الـــذي نـــراه حســـب اإلميـــان. فـــا
عطى أالَّ يف سر املعمودية، واملعمودية هي شركتنا يف معمودية الـرب ولكن عطية التبين ال تُ 

ذلــــك هــــو االحتــــاد كــــل ســــحته، ويف موتــــه وقــــربه وقيامتــــه، والــــذي جيمــــع  يســــوع نفســــه ومِ 
ة اجلديـدة الـيت وهبهـا احليـا األقنومي نفسه الذي منـه نسـتقي حنـن العطـاش مليـاه احليـاة، قـوةَ 

لنـا سـيدنا يسـوع املسـيح. هــذا هـو عـزاء نفوسـنا؛ ألن كـل مــا حـدث للـرب، وكـل مــا مت يف 
: ٢حياته كان لنا وألجلنا، وألن يف يسوع املسيح "كـل كنـوز املعرفـة واحلكمـة" (كولوسـي 

امــة ب هــذه احليــاة بقــوة الوعــد: "أنــا هــو القياحليــاة، فهــو يَهــ )، وألنــه صــار لنــا فيــه كنــزُ ٣
 .زماينٍّ  )، معطياً لنا هذه احلياة حسب "قصده"، ال حسب ترتيبٍ ٢٥: ١١واحلياة" (يو 

، ويبقـى كـذلك يتحول الناسوت تـدرجيياً حسـب طقـس التـدبري :اإلعالن الثالث
ثابتاً ال يعود يتحول إىل ما كـان عليـه. فقـد نـزع الـربُّ الفسـاَد بشـكٍل ظـاهٍر قـويٍّ بالقيامـة 

جمــده، وظهـرت قوتــه الكامنـة، وهــي مل ُتَضـف مــن اخلـارج، بــل كانــت مـن األمــوات، فظهـر 
مـن جسـده، أو ثيابـه،  دائماً فيه، وهو ما يشرح لنا سر املعجزات الفائقة الـيت متـت بلمسـةٍ 
ه اإلنســـاين حيمـــل قـــوة أو بصـــوته اإلنســـاين الـــذي نـــادى بـــه لعـــازر مـــن اهلاويـــة، وكـــان صـــوتُ 

إذا كـان  ،نـه، والـيت ال ميكـن أن تُنـزع منـه. ولـذلكحياته اإلهليـة الـيت ال ميكـن أن نتفصـل ع
التجلــي قــد ســبق القيامــة، فإننــا إزاء حقيقــة واحــدة، وهــي أن الــرب حيــول يف أُقنومــه اإلهلــي 
الطبيعة اإلنسانية اليت أخذها من والدة اإلله حسـب طقـس التـدبري معطيـاً حتـوًُّال ثابتـاً، فـال 



خالصــنا  ؛ ألن ثبــات هــذا التحــول هــو ثبــاتُ إىل مــا كــان عليــه ســابقاً  ،يعــود بعــد التحــول
 حنن.

 .هذا هو الرجاء احلي الذي لنا يف يسوع املسيح ربنا وإهلنا وخملصنا

يسـوع املسـيح  الربِّ  صلبُ  فَ صَ وَ  ،وألن الرسول بولس املاهر يف فهم سر التدبري
: ٢كـور   ١( حسب قوله: "أل�م لـو عرفـوا َلَمـا صـلبوا رب اجملـد" اجملدِ  بأنه كان صلباً لربِّ 

املسيح الذي أُعِلن يف اجلسد حسـب إرادة  ُأخفى عن عيون احلكماء ما هو ِسرُّ ، فقد )٨
اهللا اآلب، وهـــــو ذات رب اجملـــــد علـــــى جبـــــل طـــــابور، وهـــــو ذات رب اجملـــــد املعلَّـــــق علـــــى 

ذلــك اجملــد الــذي كــان مســترتاً  �ــائيٍّ  نــاً بشــكلٍ الصــليب والــذي رقــد مــع األمــوات وقــام معلِ 
  البشر.عن عيون بين

 العلية والجلجثة والقيامة

؛ ألن واهــب وخــالق الزمــان هــو نفســه عــن اجللجثــةِ  العليــةَ  ال يفصــل الزمــانُ  -٥
الــذي جلــس مــع التالميــذ وأعطــاهم جســده ودمــه، وهــو نفســه الــذي أعطــى حياتــه ألجــل 

ورتَّب لب، العامل على الصليب. هو الذي رتَّب اجللوس مع التالميذ يف العلية، ورتَّب الصَّ 
 ، فالعليـــةُ ألحـــداٍث، وال كـــان ُيســـاق بقـــوٍة خارجيـــةٍ أســـرياً  القيامـــة، ولـــذلك مل يكـــن الـــربُّ 

ك ب وحيـــرِّ ه الـــرب يســـوع بقوتـــه، هـــو يرتِّـــُكـــالـــذي حيرِّ  التـــدبريِ  هـــي طقـــسُ  والقيامـــةُ  لبُ والصَّـــ
ال تُرتـِّب ألنه كلمة اهللا اآلب الكائن قبل كل الدهور، وهو يُدبِّر وال يتدبر، يرتـِّب و  ؛ويقود

 .ه، بل حسب إرادته يضع كل شيء يف مكانهحياتَ  األحداثُ 

ــــة ــــة يف العلي ــــات احملب ــــربُّ  ،وحســــب إعالن ــــن ال ــــةَ  أعل ــــاتٍ  يســــوع ثالث  هامــــةٍ  إعالن
 للخالص:

حســــب طقــــس  ،ولــــذلك .: �ايــــة الفصــــح القــــدمي وبدايــــة الفصــــح الســــمائيأوالً 
ــالتــدبري، مل ُيســلِّم جســده ودمــه بعــد القيامــة، بــل قبــل ال اجلديــد  س الفصــحَ قيامــة لكــي يؤسِّ



 الذي حلَّ حمل الفصح القدمي.

ـداً  : وقبل أن ُيصَلبَ ثانياً  على الصـليب، أعلـن لنـا يف العليـة إرادتـه يف العطـاء مؤكِّ
ذلــك بفمــه اإلهلــي: "يل ســلطان أن أضــعها (أي حياتــه) وســلطان أن آخــذها أيضــاً (معلنــاً 

 .)١٨: ١٠يأخذ حيايت مين" (راجع يوحنا  إرادته اخلاصة يف خالصنا) ليس أحدٌ 

ــد  ،جديـد اإلعـالن األول يضــع وليمــة العشـاء الســري كفصــحٍ  واإلعــالن الثــاين يؤكِّ
 القيامة. هو فصحُ  الفصحَ أن و  ،حرية الرب وإرادته

يعطــى لنــا  ،، فمــا حــدث قبــل القيامــةزمــاينٌّ  نــه ال يوجــد ترتيــبٌ إ: وكمــا قلنــا ثالثــاً 
الـذي مينـع وصـول عطايـاه  هو العـائقُ  كان املوتُ   ،األنه قبل موته احمليي عنَّ  ؛بسبب القيامة

  .الزمـان مصـاريعَ  )، فقد فـتحَ ٤: ٢٣وادي ظالم املوت (مز  الربُّ  رَ بَـ إلينا. ولكن عندما عَ 
ــ عُ الــذي مينــ هــو احلائــلُ  كــان املــوتُ  ــ ؛ا الشــركة مــع الــربعّن  ا ســوف نشــرتك شــركةً ألننــا كّن

الفســاد. لــذلك علينــا أن ال نفصــل بــني  وهزميــةُ  ،علــى املــوتِ  االنتصــارُ  عنهــا غــابَ  حمــدودةً 
 تعلنــالــيت أُ  دةَ يــاجلد التجســد والصــلب والقيامــة بســبب التتــابع الــزمين، بــل أن نقبــل احليــاةَ 

مـن  ةلعـامل بالقيامـا ل، ولكةمن القديسني"، وجهراً على اجللجث واصِ يف العلية ِسرَّاً مع "اخل
 األموات.

مــن  حســب تــدبري اخلــالص، وقــد ثبَّــت كــالً  إعالنــاتٍ  بثالثــةِ  جــاءت القيامــةُ  -٦
 اجلديد، أي فصح القيامة: الكنيسةِ  هذه اإلعالنات، فصحُ 

املـــوت، ولـــذلك حنـــن نأكـــل ذات اجلســـد الـــذي ُولِـــَد واعتمـــد  غالبـــةُ  : حيـــاةٌ أوالً 
 كانــــت كامنــــةً   ،تجســـديف أقنـــوم االبــــن امل كامنــــةً   املــــوتِ  وُصـــِلَب وُدفِــــَن وقـــام. كانــــت غلبـــةُ 

جزئيــاً بـــالروح القـــدس يف األردن، مث  وكانـــت معَلنـــةً  .)٦: ٢حســب إخـــالء الـــذات (فيلــيب 
العــام  ســبقت اإلعــالن اجلهــري القــدمي، وأعلــن حياتــه كعطيــةٍ  الفصــحَ  الــربُّ  يف العليــة أكمــلَ 

نفســه للمــوت  مَ ألنــه كمــا نقــول يف صــلواتنا: "ألنــه فيمــا هــو راســٌم أن يســلِّ  ؛علــى الصــليب
ـــدت صـــلواتنا ذات التعلـــيم الرســـويل "ألننـــا هبـــذه اإلرادة قـــد قُ  ســـنا دِّ عـــن حيـــاة العـــامل"، فأكَّ



، أو َخَلَقهــا الزمــان )، ومل تكــن هــذه إرادةٌ ١٠: ١٠عنــدما ســلَّم الــرب حياتــه عنــا" (راجــع 
 على كل األزمنة. ظُلم الرومان، أو حسد اليهود، بل كانت سابقةً 

هـذه  .توزَّع على أبناء املوت لكي يصريوا أبنـاء احليـاة والقيامـة ضةٌ ناه : حياةٌ ثانياً 
احليــاة الناهضــة مــن القــرب داســت كــل حــدود املــوت. ومــا هــي حــدود املــوت؟ هــي النهايــة 

أن مننــع املــوت. هــي الفســاد الــذي  -كبشــرٍ -الــيت تــأيت رغــم إرادة اإلنســان ألننــا ال منلــك 
لكــن القيامــة رفعــت مــا هــو أرضــي إىل مــا هــو  .يســري يف اجلســد ويعيــده إىل تــراب األرض

: ٤وفيلــيب  - ٤٣: ١٥كــور   ١اجــع ر ل جســد الــرب يســوع إىل جســد اجملــد (وحتــوَّ  ،مســائي
 خـاصٌّ  ألن �اية احلياة مثل بدايتها هلـا زمـانٌ  ؛الزمان نفسههي ). وحدود املوت أيضاً ١٩

املســتعَبد للبدايــة والنهايــة، هبــا، لكــن القيامــة رفعــت هــذه احلــدود، ومل يعــد اإلنســان املقيَّــد و 
 بل صار املسيح هو األول والياء، البداية والنهاية.

فقـــط غـــري ترابيـــة، بـــل صـــارت عربـــون امللكـــوت؛ ألننـــا  تليســـ مسائيـــةٌ  حيـــاةٌ : ثالثـــاً 
أفضــل.  نأكــل جســد الــرب ونشــرب دمــه لكــي حنيــا إىل األبــد، ولكــي يكــون لنــا معــه قيامــةٌ 

جعلــت هبــات اهللا تــوزَّع علــى كــل أعضــاء جســد  .امللكــوت اآليت إلينــا حيــاةَ  نقلــت القيامــةُ 
النصيب واملرياث األبدي  هي الرب أي الكنيسة، وجعلت هذه احلياة السمائية غري الرتابية

 الذي يعطى كعربون هنا وُيستعَلن كامًال يف اليوم األخري.

كِمــــَل مــــا حــــدث يف العليــــة ُأكِمــــَل بالقيامــــة، ومــــا حــــدث علــــى الصــــليب أُ  -٧
نــراه يف اســتدعاء الــروح القــدس  ،بالقيامــة، ومــا حــدث يف األردن، أي مســحة الــرب يســوع

وقـد قـال األب ديونيسـيوس إن طلبـة اسـتدعاء الـروح القـدس للتقـديس على اخلبز واخلمـر. 
تنقــل القــرابني مــن عناصــر ترابيــة إىل ذبيحــة روحيــة مسائيــة بقــوة "امللــك الســمائي روح احلــق 

 كان".احلاضر يف كل م

وحمجوب،  وعندما نقول ُأكِمل، فنحن ال نعين النقص، بل أن ما هو كامنٌ  -٨
ــمها الزمــان أو البشــر، رتَّــب الــربُّ  واحــدةٍ  صــار علنــاً وجهــراً للعــامل كلــه؛ ألنــه بــإرادةٍ  ال يقسِّ

 خالصنا وسلَّم لنا حياته اإلهلية املتجسدة غالبة املوت.



 ن بين األمواتاإلفخارستيا جسد المسيح الحي القائم م

حيـث كـان يف  الـربِّ  ؛ ألننـا ال نأخـذ جسـدَ اخلـالص (طقس) لندرس ترتيب -٩
ٍ  موضـــعٍ  ٍ  أو أثنـــاء إعـــالنٍ  معـــنيَّ ، بـــل الـــرب يســـوع املســـيح ةٍ معيـََّنـــ ، أو حســـب مناســـبةٍ معـــنيَّ

كلــه   الغالــب املــوت الــذي داس اجلحــيم وأبــاد الدينونــة وأعطانــا احليــاة احلــرة الغالبــة. الــربُّ 
 ؛لكــي نولــد مــن جديــد. هــو الــذي اعتمــد ؛ســيم، هــو الــذي جــاز احلَبَــل والــوالدةدون تق

لكـــي نغلـــب حنـــن عنـــدما  ؛لكـــي يعطـــي لنـــا مســـحته. هـــو الـــذي غلـــب الشـــيطان يف الربيـــة
: ٨"فــال نــرى املــوت" (يــو  لكــي نأخــذ حنــن قــوةً  ؛اهلاويــةِ  نتناولــه. هــو الــذي مــات وســدَّ فــمَ 

لكــي بــه نقــوم حســب وعــده عنــدما نأخــذه لكــي حنيــا  ؛). هــو الــذي قــام مــن األمــوات٥١
 به.

ــ -١٠ ؛ ألن قــوة احليــاة يف الــرب هــي الــيت جتعــل كــل مــا القيامــةُ  هُ هــذا كلــه جتمُع
 ل إىل النصيب واملرياث الذي أعدَّه لكل أحبائه.حدث له وما قام به هو ما حتوَّ 

اجلســــدي  ال باالنقطــــاع عــــن الطعــــام ،لــــُيعِط الــــربُّ صــــوماً روحيــــاً مقبــــوالً  -١١
 وحده، بل باالنقطاع عن كل ما يشغل حياتنا ويعطل صلواتنا.

ـ ،يف املسـيح احلـي صـادقةً  مجيع اآلباء واألخوة يرسـلون لكـم حمبـةً  -١٢ دون ويؤكِّ
 منكم. واحدٍ  حمبتهم لكلِّ 

لألب صفنيا املـدبِّر احلكـيم، واألب اسـحق اخلـادم (حرفيـاً ديـاكون)  خاصٌّ  سالمٌ 
 األمني.

 رب اجملد يسوع املسيح تكون معكم.سالم وحمبة 

 اذكرونا يف صلواتكم. إله السالم حيفظنا من العثرات والشكوك.

 صفرونيوس عبد يسوع املسيح غري املستِحق أن يكون خادماً له ولكم.



 

 

 

 

 ،١٩٨٠ت الرتمجة بالقاهرة يف مايو مت

 .٢٠٠٦ ةنهائيال متت املراجعة، و ١٩٨٨وروجعت 
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