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 ،القديسني"إىل  م مرة  األخوة الذين هلم "اإلميان املسل  إىل  

 صفرونيوس يهدي السالم يف الرب الذي أحبنا.

اإلميان  برنا منها الرسووووووووووووووول، ّ   ون إّ  التوبة من األعمال امليتة، اليت حذ   -1 
 فال رجاء له. ،ا الذي مات إميانهأم   احلي.

ة املبارك ورجاء احليا وإمنا اإلميان هو  صوودي    ،فقط اإلميان ليس هو  صوودي    -2 
الذين ذاقوا قوة و  .الذي أظهره اهلل يف أوقا ه، أي يف  دبري جتسووووووووووووووود اّبن الوحيد وقيامته

ء ي لبون ب ،املوت واختربوا شووووووووووووحتته وسوووووووووووق وا      يان ا  ية لوهبم احلياة،  ل قهّؤ
بأن و  ،يحباحلياة ال البة اليت يف املسووو -بسوووبض خهووووعهم لقوة املوت واسوووتبدا ه-ويؤمنون 

 هلم اّبن يسوع املسيح القيامة وا الص من املوت.

يوواة ي لبون احل ،والووذين يوودرحتون أن ا  يووة  يوو  .اإلميووان هو إ راك احليوواة -3 
ء اليت قال   درحتهم نعمة ربنا يسوع الفائقة ،احلياةإىل عندما يسعون  ،الباقية من اهلل. وهّؤ

وإن ار  .أن نن ر الفجورإىل إيانا  هنا "أُظهرت يف األزمنة األخرية"  اعية  إعنها الرسووووووووووووووول 
 فو وأ رحت  أهنا سوووو ، عن النفس اليت سووووق      سوووول ان املوتالفجور ّ يصوووودر إّ  

يء ابن اهلل حياة الرب بسووووبض جإىل التقوى  دعونا  نإبيد با  ية. ولذلك يقول الرسووووول  
 ،ليناوربنا له اجملد عندما جاء إ ".عظيم هو سووووور التقوى اهلل ظهر يف اجلسووووود" :يف اجلسووووود
نا حتيف ممنا حتيف نعيش احلياة اليت  لي  بنا حتأّو  اهلل. ألن اّبن جتسوود ل ي يعل  فقد عل  
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 ؛وبدون اإلميان به إهلا  متجسووووووووووووووودا   .هر اآلبن ون أبناء اآلب، وأعلن ذا ه إهلا  ومن جو 
حتما سووووووووقط أريوس املبتدع الذي ق ن نفسووووووووه من شوووووووورحتة احلياة   ،نسووووووووقط    لعنة املوت

 وصار فرزه من شرحتة ال نيسة ظاهرا  لل ل. ،األبدية

اإلميان يقو  احملبة، ول ن احملبة  قو  اإلميان أيهوووووووووووا . والذين نبون الرب من   -4 
ألن  ؛لةف ل أقواله مقبو  ،وإمنا مهما قال اهلل ،هم أن يرفهوووووووووووووووا مواعيدهحتل قلوهبم ّ مي ن

 ق حتل شيء، و رجو نوال املواعيد بالصرب وبالثبات.احملبة  صد  

قوة  د  ق  فو   ،احملبة   انُ اإلمي د  ق    عن اإلميان، وإن فو  فقد ختل   ،الثبات   احملبةُ  ت  د  ق  إن فو   
و اإلميان ريك حتيف ينموأنا أُ  ،ورجاء املواعيد. أرين إنسوووووووووووووانا  نيا باإلميان وحده بدون  بة

بسووووووبض  ،أغوار أسوووووورار اهلل  ون أن يفكي عن حتيف وملاذاإىل اإلميان  وصووووووللقد باحملبة؟ 
و رجو  لوع  ،يف  ووذوق أسوووووووووووووورار اهلل و ع ي النفس ثقووة   ،احملبووة اليت  عرع الفريف يف القلووض

 ونوال مواعيد اهلل. الثمر

 ،ا الشوووووو وك النابعة من انقسووووووام القلض وعدم قدرة الف ر عل  التصوووووودي أم   -5 
عل   قا ر   -الف ر  ب- وحتأن اإلنسوووووان   ،من احلياة القدمية اليت  ث  يف مشوخ الف ر فهي آ ية  
 .اهللإىل أن يصل 

ربة يف  مي ا فهو عد ،ك  شووووُ أما الذي ي   .فهو متشووووام    ،ق نعمة اهللالذي ّ يصوووود  
التمييز بين  والنفس التي تقتنيب عل  التمييع بني احليووواة واملوت. مل يتووودر   ،حتالم الرب

الذي  ألن اّ راك ؛وال ترفض النعمة ،الحياة والموت، ال تتأخر عن اإليمان بالمسيح
 فت لض ا الص من املوت بثبات. ،آلخر عل  أن  ؤمن ها من آن  فيها نث  

وبعهها من  ،ألن بعهها من قلة املعرفة ؛فكي  إىل املبتدئني  تاج  ش وكُ  -6 
م و عظ   ،مقاييس الف ر املتشووووووام    اإلنسووووووانُ فهو عندما ي ب   ،ا أغلبهانقي اّختبار. أم  

 املعيشة عل  أسرار اهلل.
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ومن ف ر  ،من املخوواوف نووابعووة   يرى الشوووووووووووووو وك   ،الف ر الووذي ذاق النقوواوة -7 
 سا الف ر الوووذي  ووودن   يف هووودوء بال معوقوووات. أمووو  ب ووول و ووووووووووووووويف يعربُ و  ،احليووواة القووودميوووة

الشوووو وك ويالجا و ا ل فيها بقوة حتأنه سوووووف ريسوووور ال ثري  دفهو يقف عن ،بالسووووقو 
 ق الدنس.ويتوهم أن خسار ه أحترب إذا مل يذُ  ،إذا مل يناقشها

اهلل  :يند  ني وسووووي  اّنقسووووام يف خدمة رب   يف انقسووووام الف ر، وقوةُ  ك  الشوووو   قوةُ  -8 
اليت  ظن و  ،للموت الخاضعة   أن الدنانير هي المال، إنما الحياة   الرب   ولم يعن  واملال. 

 أهنا قوية مبا  لك و تشام  حىت عل  ا ال  الصاحل الذي أبدع حتل شيء من العدم.

 احود  و  .للكيواة وآخر للموت ا  واحود :نين اهلل جعول أموامنوا  ريقإقوال الن   -9 
وأن   والبعل.يف التمييع بني اهلل فة، فال  ض أن يتأخر أحد  اآلخر من اآلهلة املعي  من اهلل و 

يليووا إ راك نعمووة اهلل. ألن إيووذبح ب لمووة اهلل حتوول أنبيوواء البعوول، أي الشوووووووووووووو وك املووانعووة من 
 ي لض نار الرويف القدس ويستنري بس ىنالذي هم بعد نعول النار من السماء. وه ذا ب   ذ  

 شجرة موت.  صريلعها قبل أن  نمو و تمنا يقإو  ،قبل الش وك  ّ ي ،الثالوث

، ة  ألهنا  بدو أف ارا  صوووووووواحل ؛يف ظاهرها   تسووووووووي بثوب املعرفة الشوووووووو وكُ  -10 
ألن  ؛نياتأو اّحتفاظ باملقت ،اّحتفاظ بيا ه لنفسوووووهإىل  ائما  إما   دعو اّنسوووووان   وهي

 ه أسري  أي أن ،ينما يعيش حسض اجلسدأ ،ار واملشاحنات واّنقساماتج  ر الش   ث  ذلك يُ 
 يف جدوى ومنفعة احلياة اجلديدة يف املسيح. ك  للش  

 ض  ل  وصوووووُ  ولذلك جاء الرب   ،ك  الشووووو   ّ عل  شوووووجرة  إّ  نمو  اّنقسوووووام  رة   مرارةُ 
اآل ية  جلديدة  ا لنا مبو ه احلياة   ر  ظه  وأ   ،يف صاليف اهلل اّنسان   ك  عل  الصليض من أجل ش  

 منا باإلميان به.إو  ،ان  ليس  م   وع ية   هبة   ،منه

 هو عالمة   ،ل يف عالج اّنقسووووووووامات وو وووووووون  واء ومرهم احملبةالت اسووووووووُ  -11 
أو يهملون  ،ا الذين يتأخرون يف املصوووووواحلة من األخوةميان. أم  عل  أننا لسوووووونا يف اإل أحتيدة  

ء مثل سووووووووو  ف ،الذين أحعنوهم د املوت عن الذات الذي يلّ بإّ رجاء هلم  رة  حتاسووووووووو    باع  هّؤ
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ال بذل الذات وتواضييييييع  إلم المسيييييييح ليس ألن ح   ؛لم املسووووووويح وصوووووووربه"وح  " ،الو اعة
 فهو انتظاره في الهاوية ثالثة أيام. ،ا صبرهأم   .اوقبول  ألن يموت عن  

ألن  ؛ احلياةيف حي   شيء   صنن من الشك، ويقتل حتل  قا ل، يُ  م  سُ   هةُ البُ  -12 
اث ه بالشوووويا ني، الذين يقا لون الناس ل ي مينعوهم عن مري سوووووى التشووووب  ليسوووو    هووووة  البُ 

ّ يتعلم من  ،ألن الذي يقن    سوول ان املوت ؛املوت  رةُ   هووةُ ربنا يسوووع املسوويح. والبُ 
ن ميان ّ مي ن أوبدون اإل .وحتراهية األخوة ،مو ه سوى ا وف واّحجام عن بذل الذات

الذي  أن نرث مل وت ربنا يسووووع املسووويحإىل ميان يدعونا ألن اإل ؛ هوووةر قلبه من البُ ي ه  
 منا هبة اهلل يف املسيح يسوع.إو  ،ليس لنا ّو نستكقه حتم افأة عل  بذل الذات

 ،ميان يسوووووتهني باملشوووووقات ويسوووووتهني باملوت نفسوووووه، ليس باّسوووووتهتار باحلياةفاإل 
بق ن  ولو ،فريفض أن يرتحتهوووا مهموووا حتوووان ا  ر ،منوووا ألنوووه يرى عوووذوبوووة احليووواة من اهللإو 

 األعهاء حتل ساعة.

 يقو  ميان الذي ّواإل .ارة التوبةإشوووووووويصوووووووبح هو  ،التوبةإىل ميان يقو  اإل -13 
 الووذي فهو ،التوبووةإىل ميووان الووذي يقو  ا اإلميرض بووأمراض ا  يووة وميوت. أموو   ،التوبووةإىل 
 ون ياة اجلديدة. وقبل التخلي عن الذات، وي لض احلي ،عن الذات يالتخل  إىل سوووووووووووووورع يُ 
ة مواعيد ينمو يوما  فيوما  ويدرك قو  ، فإنها بالتخلي عن الذاتأم   ،يةمغري نا بذرة   انُ مياإل
  ثمر باحملبة. شجرة  إىل  يؤولوبالرجاء  ،اهلل

ء الفهوووووائل ون ورايسوووووع  ف ،ا الذين باإلميان ي لبون احلياة احلسووووونة العبا ةأم   -14 
 آل ية.ألن فيها برحتة مواعيد اهلل وصورة احلياة ا ؛ون عليهاقبلُ ويروهنا القوة احلقيقية ويُ 

عرف عليها  فباإلميان وحده نت ،لك قوة اجلسووووووووووووودا الرذائل القا لة للنفس واليت تُ أم   
 ،ميانقوة اإل. هذه  بتعد عنها النفس بد بسووووووبض اّبتعا  عن اهللحتصووووووورة احلياة اليت  فسوووووو  

 فال  قدر النفسُ  ،مبوت الرب" ض  ل  "ألن العامل قد صُ  ؛و رذهلا باّلتصاق باملسيح وبصليبه
ا هلل. أم  ب عن اسوووووووووووووولوحتها القدمي مىت  قق  أن سوووووووووووووولوحتها هو املوت والت ر  إىل أن  عو  
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و سوووووووض  ،ب عن اجلسووووووود والعامل واملقتنيات وحتل شووووووويء آخرفهي  قبل أن  ت ر   ،باإلميان
 " ل ي  ربح احلياة األبدية يف املسيح يسوع ربنا."نفاية   ال ل  

من احلياة القدمية، فهذه نراها يف الف ر الذي قال عنه  إن حتان  فينا بقية   -15 
 نا "أعداء هللحتُ   ،نسووووووان الفاسوووووود بالشووووووهواتننا عندما حتنا حنيا حسووووووض اإلإالرسووووووول بولس 

إليه الرذائل  ضويرغ   ،هللنسووووان ويبعده عن اوحيث الف ر الشوووورير الذي يهوووول اإل ،بالف ر"
 ،ك اجلبالأن حنر   ن عل و من أننا باإلميان قا ر  ،ثقيل ّ يقوى عليه حتجبل    ر الفهائل  ويصو  

وهو احلياة الدائمة يف اهلل.  ،أم ما يبدو مسووووووووووووووتكيال  عل  النفس ،سووووووووووووووواء حتان  خ ايانا
 ،الداخلية ية  ل الن  نو   هألن ؛من احلياة القدمية هو الذي يقو نا بعيدا  عن اهلل النابنُ  فالف رُ 
 رة.ويهيئ هلا أن  قن    سي رة األروايف الشري ،ا يالية الصور   لة  يف املخي   وريل ُ 

 ،الرب يف أقوال األخوة يقرأ األنوواجيوول األربعووة ل ي يعثر عل   نوواقض   حتووان أحوودُ  
 ،رسائل بولسب ل اّحتتفاءنه يفه  إحاربته الش وك، فجاء يقول  ،ن حتلما قرأ األناجيلاوحت

دأ يف ر يف أن وب ، اما  عن القراءة وأخريا  حتف   ،ل بعهووهانه يفهوو  إوبعد ذلك جاء ليقول 
قل   ،لي  ف رهع ض  ر  فيه وع   ا  الدير الذي حتن  مقيمإىل ا جاء سوووووري ه األوىل. ومل  إىل يعو  
ل بشووووووووووووارة  قبا أن واحد. إم   نك ّ  سووووووووووووت ين أن   ون  لميذا  للرب وقا وووووووووووويا  يف آن  إله 

قدمية الف ر فقط، بل أن خترج من احلياة ال ليس ر اء   والقبولُ  .ا الص، وإما أن  رفهها
منذ  سوووعني  يم  نين مقإا أخذ يف اجلدال قل  له احلياة اجلديدة يف املسووويح. ومل  إىل و سوووع  

اآلباء  محاحت  ل ي أُ  سوووووونة ومل أ علم سوووووووى  اعة الوصووووووية، ف يف أجلس يف جلس قهوووووواء  
رغم  ،حيث يشوووووواءإىل فخرج عل  الفور من الدير وذهض  ؟ميانمونا اإلسوووووول الذين سوووووول  الر 

لذي يرتك ن اإالشوويوخ وقال " أحد   الرب   ك رويفُ ا جلسوونا يف ال نيسووة حر  خوة. ومل   موع األ
 ؛وخّو مشووووورة الشووووي ،احل مة ّ  نفعه حتتضُ  ،وهي جكد الذات ،الوصووووية األوىل ال املة
 ي ن لنا  مري  ل ،احل  ّ ينتفن مما يسمن من  عاليم". لذلكإىل ف ره ألن الذي ّ يهديه 

 نا عل  ا الص وعل  النجاة من  الل الف ر العتي .ميان يدل  من اإل

ألن الشوووووي ان ّ يسوووووع   ؛ّ  ض أن نفعع من الشووووو وك أو نر عض منها -16 
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إىل ة األمور املقدسووووووول وبذلك نتكول من  أم   ،والقل ُ  إّ ل ي يسوووووووي ر علينا اّ ووووووو رابُ 
مقا لة األف ار العقيمة امليتة اليت بال فائدة، وبذلك نصووووووووووووووبح مثل السووووووووووووووائر يف الربية وقد 

 ، هفنسوووووو  اجتاهه و ريقه الذي حتان يسوووووول ،فتقا ع  و شوووووواب   ،اختل   عليه ال رق
ه ذا ي ون الذين يقا لون الشووووووووووو وك بإ الة النظر فيها و اولة  .وسوووووووووووار عل  غري هدى  

 ال ّ ا هوووووووواع الف ر وعدم اّ إفال يقهرها  ،ا الشوووووووو وكليها بالف ر وحده. أم  الت لض ع
 حقيقتها. عدم رؤية الش وك عل إىل و  ،التف ري غري املتعنإىل عل  األهواء اليت  دفعنا 

من  نه نور  أل ختمني، بل هو ظاهر  إىل جدا  ّو نتاج  الصاحل ظاهر   الف رُ  -17 
هووووة واّفرتاق  البُ إىل يقو   ،فهو ظلمة   ،ا الف ر الشووووريرأم   .أي اهلل ،النور ال لي الصوووواليف

يهووووايف. أما الف ر الشوووورير الذي يبدو نورا  إإىل واحلسوووود والنميمة وال ذب، وهذا ّ نتاج 
ء ّ يفهمون أن ما يرونه  . عدميي ا ربةإّ   مهوووووويها ، فهو ّ ي ش   منا إالحا ، صووووووليس هّؤ

 عن اهلل وريل  اّنقسامات، ليس من اهلل.ألن حتل ف ر يبعدنا  ؛هو ظلمة

ال منا هو مثل ال ربإو  ،فهو ّ ريل  اّنقسووووووووامات ،ا احل  الذي من اهللأم   -18 
 ،نفسوووهن يريد أن يعيش ل م  ّ  إوه ذا ّ يصووو دم باحل   ،الذي يفصووول احلبوب عن القش

أما  للذين يصووو دمون به فقط، عثرة   وحجرُ  شوووك   هو صوووخرةُ  . ألن الرب  وهذا مو ه ظاهر  
منا إو  ،هلكل ي يبد  ويُ  مل يأت   يسووووقط عليهم احلجر ويسووووكقهم. فهوف ه،الذين يقاومون

 ي ما قد هلك.ل ي ريل  

 عشووووووناها اليت ة صوووووورفات وأهواء احلياة القدميإىل عيدنا الف ر الصوووووواحل ّ يُ  -19 
 ، بدايته فقطّ ،علينا أن نرى ،يبدو صووووووواحلا   ف ر   قبل أن جند  ذوا نا ونرفض العامل. وحتل  

 ،ن قدميهعرف أيهوووووا  ممنا يُ إو  ،ف فقط من رأسوووووهعر  ألن أي خملوق ّ يُ  ؛يهوووووا  أمنا هنايته إو 
نسوووووووووووووووانا . ه ذا حتل الذين يراقبون مولد األف ار إن حتان حيوانا  أم إ ،ومن  بيعة   وينه

ويعربون  ،يووةاملوت وفم اهلوواو  منووا يرون حفرة  إو  ،ّ يعثرون م لقووا   ،ويتووأملوهنووا حىت هنووايتهووا
 حىت أفواه األسو ". د  والذي "س   ،ميان الذي فيهمأمامه باإل

القلض يف الداخل اعلموا أن ف ،و ام الصووووووووراعُ  أما إذا صووووووووارعتنا الشوووووووو وكُ  -20 
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 ؛ليس  اهرا  ّو النية نقية. وأحيانا  ي ون اجلهل الذي فينا هو مصدر  ول قتال الش وك
ويتعض  ون أن  ، ربة يظل يدور مثل الثور الذي يف الساقية هنارا  حتامال  ألن العقل العدمي ا

ات باحلبال واألخشووواب. ه ذا العقل املثقل باّهتمام د  ي  ألنه مق ؛يبتعد عن م انه م لقا  
ويتعض منها  ،الساقية مربو ا  باألهواء والشهوات ّ يفارقها  دور أف اره مثل ثور   ،البا لة

ن إو  ،األمور السووماوية يفعلينا أن نرحل من أرض الشوو وك بالتأمل  ،لذلك . ون جدوى
راحة فلنرحل بالتسوووووووووبيح أو ةدمة األخوة، أو ب ،ر علينا التأمل بسوووووووووبض  وووووووووي  القلض عذ  
 وحسض التدبري الذي نعيش به. ،فلي ن بإفراز ،وحتل هذا .النوم

ألن  ؛ تكرك و فيض يف أوقات انعدام امل ر ،ماحلة   مياه   مثل نبن   الش وكُ  -21 
و يوان. أموا الإىل و نكودر من عل  اجلبوال  ،امليواه العوذبوة  فيض  ائموا  من األمواحتن العواليوة

ينبوع. لاوبالتايل  أخذ مذاق  ،فهي حتثريا  ما  نبن من أماحتن حجرية وماحلة ،املياه املاحلة
 و أيت ،يس عامل الظلمة الشوووووووووووووورير" مل معها  ائما  رائكة ومذاق "رئ ،ه ذا الشوووووووووووووو وكُ 

رير ألن الف ر الشوووووووو ؛أحيانا  يف شوووووووو ل مالك نور، ول ن حتربياء املالئ ة السوووووووواق ني ظاهر  
أن نلبس ىل إمصووارعة األخوة وقتاهلم باللسووان أو باليد أحيانا . حتما أنه يدعونا إىل يدعونا 

  ،صورة الفاسد وال اغية
ُ
ار ن  عم هذه األف وهو اسم الشي ان. وي و  ،كهل  أو صورة امل

وعنده يصوووبح  ،فيفقد التمييع ،تبيحسوووظاهرا  ملن حتان  عنده حاسوووة التذوق سوووليمة. أما امل
 م  ويصووووري مثل عيسووووو الذي باع برحتة الب ر ب عا ،والصووووواب مثل ا  أ ،امللح مثل العسوووول

 من أن برحتة الب ر قا رة عل  أن  ع يه  عاما  وفريا . ،فان  

مبشووووووووووووووورة  وهنلووك ،را  نوواإ ون  ئحىت ّ خن  ؛و ييع لنفكي أف ووارنووا  يف هوودوء   
 
ُ
 ك الشي ان.هل  املقا ل امل

لمبتدئني أن ي ون هلم حتمال املعرفة بالتأمل يف األمور الصوووووووواحلة ليصوووووووولح  -22 
وعلينا أن  .عظيمة، ه ذا املعرفة شووووووجرة  إىل يعلم أهنا  نمو  والسووووووماوية. فالذي يعرع بذرة  

ن حتان  احملبة أو خدمة األخوة، إار حتل بذرة عل  حدة،   ،ب ونتعلم من الشوووووووووووووويوخنتدر  
 ،وهبذا ننجو من شراك العدو. فالذي يعرع حن ة   ،للثمر الذي نرجوه  راك  إحىت ي ون لنا 
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 ،فهو يعرف ش ل الش وك. ألجل ذلك ،ا الذي يعرع شوحتا  ّ يتوقن أن نصد غريها، أم  
 ياه نصد".إ ،نسان"ما يعرعه اإل :علينا أن نتمسك بوصية الرسول

 ،ن نيا لنفسهم  فده بصليبه ومو ه وقيامته، وأحت   ،احل    وأعلن الرب   ،لقد ظهر الرب    
 هو الذي يعربُ ف ،ن نيا للربا م  لو حتان عقله يسوووووون حتتض البيعة حتلها. أم  و يسووووووقط سووووووريعا  

نة اليت هي سوووأرض املوعد احل ،ويدخل بال اعة للوصوووية ،الشووو وك   ار  ب   ،ماهر   ايف  مثل سوووب  
 ال نيسة اجلامعة. ،أورشليم السماوية

وحتانوا يدرسووووووووون أقوال  ،حتانوا من اإلحتلريوس  لندرس حتيف سووووووووقط هرا قة   -23 
ء فرزتم ال نيسووووووة اجلامعةاهلل واألسووووووفار اإل أي الرب  ،ألهنم فقدوا ينبوع احلياة ؛هلية. هّؤ

 يسوع املسيح نفسه.

سووة رب من  عاليم اجلامعة الوحيدة املقدونشوو ،اهلر قة م  عد عن الشوو وك وسووُ تولنب
ختوم  األهنا غرسووووووو  لنا العالمات اليت  فصووووووول بني ختوم الرب وختوم املوت. أم   ؛الرسوووووووولية

ن لينا اآلباء وقرارات اجملامإمه وما سوووووول   ،ميان الذي هو وصووووووية الرسوووووولفهو قانون اإل ،الرب
ن بني الشوووو وك عو وميي   ،من اهلل ومعونة   ينالون رمحة   ،ميانوالذين يعيشووووون هبذا اإل .املقدسووووة

 ميان الرسويل.واإل ،واهلر قات

سوووو   أسوووو ،رثوذحتسوووويأي اّعرتاف باإلميان األُ  ،عل  هذا األسوووواس املتني -24 
يهلك ولو   ،ن يبين عل  غري هذا األسوووووواسم   وحتل   ،حتنيسووووووة اهلل  ،الوحيدة اجلامعة الرسووووووولية

 حتان  فيه حتل بور العلم واحل مة.

 وس يسأل صلوا  م.صفروني


