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يف الرب مصدر كلل يل، ،    خوة يف الربية، سالٌمصفرونيوس إىل اإل  
 خوتنا.اوالذي بدونه ال سالم لنا حىت مع أنفسنا، فكم باحلري مع 

أضراره أكثر من الكثري يزعج املبتدئني، ومع أنه قد ُيفيد البعض، إال أن  اجلدُل 
 ،واالختبلار بوا على حياة الفضيلة والعبادة احلسنة، فهم بالتأمل فوائده. أما الذين تدرَّ

 ،يدركون الكثري من األسرار، ومىت منوا يف حياة التأمل وهدأت األوجلا  الداخليلة  
ومنلا   ،على فهم أسرار اهلل، وقويت جذور احلياة اجلديدة عندهم قدرًة امتلك اإلدراُك

 م زر  اهلل.فيه

ري اجلميل اململو  باملعاين أردت أن أكتب لكم عن معىن ذلك النص السِّ  
ومع أن ضمائرنا تشهد علينا  ."املولود من اهلل ال خيطئ" :وهو القول اإلجنيل، ،الفائقة

من آٍن آلخر أننا لسنا بال خطية، كما قال اإلجنيل، نفسه الذي كتب نفس الكلملات  
ننا بال خطية نضل أنفسنا وهذا لليس احلل    إ"إن قلنا  :ح القدسالسابقة بوح، الرو

ونعترف هبذه العثرات للشليو  لكل، ننلال     ،الذي فينا"، أي أننا نعثر من آٍن آلخر
 ،وا، وإن أخطأ أحٌدئ"كتبت لكم هذا لك، ال ختط :الشفا . مث أن اإلجنيل، نفسه يقول

ري وألن املعىن السِّل  ."ار كفارًةعند اآلب هو يسو  املسيح البار الذي ص فلنا يفيٌع
أردت أن أضع أمام حمبتكم ما مسعته وما استلمته من الشيو  الذين عايوا  ،غري ظاهر

"املولود من اهلل  :منا هؤال  أن املعىن الظاهر هلذه الكلماتحياة العبادة احلسنة. لقد سلَّ
ال ميكنه أن يقع يف هلذا   ،هلل ميانه بالدينونة اآلتية، فهو كابٍنإأي ال يفقد  ،ال خيطئ"

 وهو إنكار القيامة والدينونة. ،اخلطأ الذي يقع فيه اهلراطقة

ميوت، واخلطية ليست من اإلميان، واإلميان يشهد أن ابن  ئن خيطَم كلُّ  
 إمنا يقع حتت حكم الدينونة. ،اهلل أدان اخلطية، وأن الذي بال إميان

بأن يسو  هو املسيح اللذي جلا    ن هو املولود من اهلل إال الذي يؤمن وَم 
واليت  ،د، وهو جوهر رسالة اإلجنيل، يوحنا الذي نرى فيه هذه الكلمات الفائقةوجتسَّ

 ال جيب أن نعزهلا عن الرسالة، ألننا مىت عزلناها، أخطأنا يف فهمها.
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ال  بوا أن اجلسلدَ ِسالقيامة، وأنكر اآلخرون الدينونة، إذ َح أنكر اهلراطقُة لقد
هذه تعاليم مضادة ضد جتسد ربنا  وال ينهض يف اليوم األخري. وكلُّ ،الترابيقوم من 

ألنله يعلرف أن    ؛املولود من اهلل ال خيطئ ،وضد قيامته أيضًا. ولذلك ،يسو  املسيح
د، وأن الدينونة ه، على مثار أعمال احملبة. ومن جهة هذا األمر بالذات، ال االبن جتسَّ

 قيامة والدينونة آتية.خيطئ املولود من اهلل، ألن ال

ألنه يعلم  االرتداد؛واملولود من اهلل ال خيطئ مبعىن أنه ال يسقط يف خطية   
د منه يف ابنه يسلو   وَلنه باإلميان به ُيأمنا هو اآلب السماوي، وإ ،أن مصدر كل ي، 

املسيح وبالروح القدس. فهو ال خيطئ يف معرفة اآلب السماوي، وال خيطئ يف معرفلة  
 بدون حمبة اهلل لن يرث ملكوت السموات.أنه 

فيما ذكرناه من معلاين حملددة:    خيطئوان املولودين من اهلل الذين مل وِم  
أغناطيوس وبوليكاربوس وغريهم من الشهدا  الظافرين، فالشهدا  مل حيسبوا أن العامل 

لنلار  يستح  ييئًا، ألهنم مولودين من اآلب وأسلموا أجسادهم بدون تردد للسبا  وا
 وصنوف العذاب األخرى.

ملن اهلل  واملولود  .من اهلل عندما نرفض العامل ،ولد مثل الشهدا وحنن ُن  
ولو ظل يصار  حىت  ،تهت، ومهما ايتدت احلرب عليه ال يرتد وال يفقد بنوَّحقًا يثُب
ألنله بلدوهنا    ؛ه من اهلل على الثبات يف اجلهلاد ، وتعينه والدُتس، فهو جماهٌدَفآخر َن

منا باحلياة اليت تتأمل يف أقلوال اهلل  إو ،ت ليس بالكالمن حيفظ نفسه يثُبَم يهلك. وكلُّ
 فه، صوت الدينونة الذي حيكم على العامل ومفاسده. ،احلية يف األسفار اإلهلية

ننا يف أييا  إعشر  االثينمن الرسل  خنطئ باملرة؟ لقد قال واحٌدال فهل   
ألن اخلطية تقود إىل املوت،  ؛بني اخلطية والعثرة ظاهٌر فرَقالعًا. ولكن كثرية نعثر مجي

يتعلم املش،. وأوالد اهلل ال  طفٍل وه، عثرُة ،ا العثرة فه، صادرة من الطبع الضعيفأمَّ
يل أن ال نطللب مففرالا   وه، خطية املوت اليت ِق ،خيطئون وال يرتدون عن اإلميان

ألن اإلميان الذي يهب املففرة هو غري كائن وبالتايل ه، خطيلة ملوت.    ؛لآلخرين
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ون وكان ا الذين ال يرتدُّون ال يثبتون يف اآلب واالبن والروح القدس. أمَّوهؤال  املرتدُّ
 فهؤال  بكل يقني يعثرون ولكنهم يتابعون املسرية. ،ظاهٌر فيهم ضعٌف

ين، وه، قوانني روفة للمرتدِّوقد وضعت الكنيسة اجلامعة عدة قوانني مع  
ين ملن أجلل   أقراا اجملامع املسكونية واملكانية. فإذا كانت القوانني موضوعة للمرتدِّ

عودام لشركة الكنيسة، فواضح أن هذه القوانني تؤكد أن الذين يولدون ملن اهلل يف  
ون يف املعمودية املقدسة ميكن أن جيحدوا اإلميان يف حاالت الضعف، ولكن ألهنم يرغب

وللذلك جيلب    ،على أهنم مولودين من اهلل العودة، صارت رغبتهم يف العودة يهادًة
فهؤال  ملىت   ،ا الذين ال يرغبون يف العودةوبالنسك. أمَّ وباالعترافتطهريهم بالتوبة 

عللى   ولدوا من اهلل، ولعل املثل الصادق الذي يلدلُّ دوا أهنم مل ُيأكَّ االرتدادماتوا يف 
 وس الذي كان قسًا وجحد اإلميان ومات يف جحوده.هو أري ،هؤال 

 ومل يربح منها ييئًا، والوزنُة الوزنَة َنَفوالذين ال يعودون هم مثل الذي َد  
، االضلطهاد د منه. وحنن نعلم أنه يف زملان  ختم املعمودية املقدسة الذي مل يستِف ،ه
 سبسطية وغريهم.وا، كما حدث مع يهدا  موعوظون أكاليل مؤمنني ارتدُّ َسِبَل

وحياة اآلبا  الذين سبقونا  ،ينبف، علينا أن ندرس تاريخ الكنيسة جيدًا  
 لك، نفهم كيف نفسر أقوال اهلل احلية تفسريًا سليمًا يتف  مع التسليم الرسويل.

 ،ضعتَِّاف من الذي بعد أن َخفلَن ،ا حنن الذين أدركنا املعاين السابقةوأمَّ  
 سوف جيلس للدينونة، ولنطرح أنفسنا عند قدم، الرب الفادي لك، ننال الرمحة.

 ،يف اآلب واالبن والروح القدس صلوا ألجلنا. يصل، األخوة ألجلكم. سالٌم 
 دنا منه للحياة األبدية.ِلإهلنا الذي ُو
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