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 من صفرونيوس إىل األخوة يف دير املبتدئني. 

مون على بعضهم البعض باسم الرب يسوو،    بوأ  ن   الذين يسلِّ  
 ما الذين يعتربون  ن التحية هو  رورد    .حيملوا يف قلوهبم إ  "وداعة املسيح وصربه"

  ألننا لسنا مثل األمم  نقول "سوم""  ؛عادة  فهؤ ء   موضع هلم يف الكنيسة اجلامعة
 شركة. ن السمَ" منا اآلباء الرسل  بل "سم" يف الرب" كما علَّ

نوا  منا ربُّالذين يهتمون بنظافة اجلسد  إمنا يهتمون مبا هو زائل  ومل يعلِّ  
س اإلنسان  وإمنا طهارة النية الداخلية اليت يعطيها ن ا غتسال باملاء يقدِّ و، املسيح يس

 الروح القدس للذين يسألونه بأمانة وينتظرون عمله.

اجلدال حول طهارة اجلسد    ينفع  حدًا  و  يزيد ا غتسال باملاء عمل   
لكنها  ما" اهلل ليست شيئًا  فهو  الروح القدس فينا  وإمنا قد ينتفع اإلنسان من النظافة 

ر طبيعتنا مون  مل ُيرسل لنا املياه لك  نغتسل هبا  وإمنا  رسل لنا ابنه الوحيد لك  ُيطهِّ
 وخيلقنا على صورته ومثاله يف قداسة الرب واحلق.  الفساد الداخل 

 ًةحي و  الذين اعتمدوا باسم اآلب وا بن والروح القدس وصاروا هياكَل  
لقدس  هؤ ء يلتزمون بشريعة احلياة اجلديدة يف املسيح  ويطلبون احلياة اآلتية  للروح ا

ويفهمون إن ا غتسال احلقيق  هو نقاء السريرة وا بتعاد عون    والقيامة من األموات
يفزعون من هذه الشورور    وبسبأ النقاوة اليت فيهم .دنس الكراهية وقذارة الكربياء
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وجتعلهم "آنية غضأ". هؤ ء   يعنيهم قذارة اجلسد  بل قوذارة  ألهنا تفسد عمل اهلل 
كىن المهوت فيهم هو يدركون  ن ُس  القلأ وفساده  وألهنم يرفعون عيوهنم إىل فوق

 :يصبح هيكًم مقدسًا للرب كما قال الرسول  ألن الذي يسكنه اهلل ؛القداسة احلقيقية
ا الذين   يسوكن فويهم اهلل  فهوؤ ء     م  ." نتم هياكل اهلل وروح اهلل يسكن فيكم"

  ألن مشس احلياة املسويح يسوو، مل تودركهم    ؛طلبون اغتسال املاء بنشاط وبغريهي
 ولذلك   زالوا يف ظم" الناموس ومل يعاينوا بعد احلياة اجلديدة.

وما يهمنا هو  ن     "من القلأ خترج األفكار الشريرة" :لقد قال الرب  
ا اجلسود   ي املوت.  م   يقبع فيه الشيطان ًاللقذارة واألوبئة وقرب ًايكون القلأ مكان

فرزهتم الكنيسوة مون    ألن الذين نادوا هبذه اآلراء قد  ًا؛و  هو جنس يئًافهو ليس دن
حنن الذين نؤمن بنعمة ربنا يسو، املسيح "الذي افتقور وهوو   -وحاشا لنا  .شركتها
ة لك  يعطيها ما حتتاجه من خريات حياتوه   ي جاء وسكن يف الطبيعة اإلنساني  الغين"
  ن نؤمن بنفس تعاليم اهلراطقة الذين حيتقرون خليقة اهلل. -اإلهلية

ليت الذين يهتمون بنظافة اجلسد يدركون الفرق بني اجلسد النظيو    يا  
واجلسد املقدس الذي اغتسل بعرق ا تعاب والسجود  وصار نقيًا   الذي اغتسل باملاء

 ًةحي و  ليست مثل ذبائح الناموس العدمية احلياة  وإمنا ذبيحوةً   "عقليًة "ذبيحًة "ألنه قد 
 باألعمال الصاحلة اليت يهبها الروح القدس للنفس واجلسد.

هؤ ء يصبح جسودهم نظيفوًا مون      الذين يتعبون يف العمل اليدوي  
ولويس للشوهوة     َمْت لألخوةألن قوته قد ُقد ِّ ؛حىت من احلركات الطبيعية  الداخل

ألن  ؛فأجسوادهم جنسوة     ا الذين يعيشون حياة الكسل والتراخ الرديئة والفساد.  م 
وحركات اجلسد الطبيعية تنمو وتصبح قوة حترك الونفس    الكسل يقوي قتال الشهوة
"من  راد  ن يكون يل تلميوذًا فليحمول صوليبه     :وه   للتخل  عن الوصية األوىل

  تستطيع املياه  ن تقودهم إىل احلياة اجلديودة     والذين  مهلوا هذه الوصية .ويتبعين"
 منا التوبة ونقاء الفكر بالعمل الشاق النابع من حمبة األخوة وا شتراك يف احتياجاهتم.إو



4 

 

تنقو  الفكور     بديٍة طوىب للذين يغتسلون بكلمة اهلل  ألهنا ينبو، حياٍة  
يصل إىل األعماق اخلفية اليت     ين"ذو حد  فه  "سيٌ   وتقطع اهلوى ر القلَأوتطهِّ

ا الذين يهتموون باملواء   يراها العقل  وحيكم على نية اإلنسان إن كانت مضادة هلل.  م 
مون   فهم مثل املمبس اليت يلبسوهنا تناهلا القوذارةُ   األرض  ويغسلون  جسادهم فيه

فمىت اغتسلت دا"   الروح يف الداخل  ما .مستمرة وتظل حتتاج إىل نظافٍة  ا ستعمال
بل تظول    اغتساهلا وزاد هباؤها الداخل   و  تتسخ من  عمال احملبة  و خدمة األخوة

ن املمئكة تطلأ مون   حىت  ؛تطهر يف كل ما تعمله وتلمع ببهاء احملبة الفائقتو طاهرًة
 اهلل  ن ترعى هذه النفس وحترسها.

وهوؤ ء      ون باألمور الظواهرة يهتم  الذين يعيشون حسأ احلرف  
  ألهنوم  ؛يثبتون يف وصايا الرب احمليية  بل تصري الوصية النافعة مصدر ارتباك وقلوق 

فإن  شرق عليها نور   ر  بل عاشت يف ظم" احلرفينظرون الروحيات بعيون مل تستِن
 ارتبكت مثل احلشرات اليت حتأ الظلمة و  تقوى على  ن تعوي  يف   احلياة اجلديدة

كأن املاء سوف خيلق فيهم إرادة جديودة    نور احلياة. هؤ ء إن سقطوا اغتسلوا باملاء
يطلوأ    صوا    فنعلم إن الرب   ا حننويطهرهم من اخلفيات اليت يزرعها الشرير.  م 

ليس هذا اجلسود الفاسود  و      طهارة القلأ بالتوبة  ألن الذي سريث ملكوت اهلل
  صواحلةٍ  جديدٍة فينا من حياٍة املمبس اليت   تقوى على البقاء  وإمنا ما يزرعه الربُّ

ندخل إىل ملكوته السماوي. وقد قال الرسوول للوذين     وبقوة القيامة من األموات
رثان "  تضلوا إن حلمًا ودمًا   ي : نكروا قيامة اجلسد والذين يسلكون حسأ احلرف

فإن قال ذلك عن اجلسود ودعانوا إىل  ن     ملكوت اهلل و  يرث الفاسد عد" فساد"
نسعى إىل تقدميه ذبيحة حية حىت يقو" من الفساد ويتحول إىل عد" فسواد بواسوطة   

 فلماذا جنادل يف طهارته.  القيامة وبروح يسو، املسيح الذي سيقيم هذا اجلسد الفاسد

وحنن مل   رضية حىت   نشيخ وهتر"  جسادناعن هذه األمور األ لنك    
بأ  ن توقظ قلوبنوا كول يوو"      ِرَبألن سنوات العمر مثل اأُل ؛ندرك قوة امللكوت

وغرباء ألننا   نزال نلوبس    لنا إننا ما دمنا يف اجلسد "فنحن غرباء عن الرب" دًةمؤكِّ
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ملعمودية املقدسة لك  تثمر الفاسد منتظرين قوة ربنا يسو، املسيح اليت ُوه َبْت لنا يف ا
 مثرة القيامة للحياة األبدية.

لنستيقظ ونعمل عمل الرب بكل قوة قبل  ن تأتينا الشويخوخة  و يودامهنا   
 املوت وحنن غري مستعدين له.

 ي احلياة األبدية  مل   الكثري املراحم  عندما شاء  ن يهبنا مرياثه الربُّ  
املخلوقات اليت تفتقر إىل غىن الصمح وقوة احملبوة    يقبل  ن يعطينا هذه النعمة بواسطة

وعندما احتمل  .وإمنا  عطانا هذه النعمة بنزول ابنه الوحيد وجتسده وصربه على املوت
"صنع تطهري خلطايانا" بواسطة آ مه احمليية. فكي  نظن حنن الذين تطهرنوا    كل هذا

 ؟ال املاءغتسابواسطة آ مه وقيامته  ننا ننجو من دنس اخلطية ب

الذين يسلكون حسأ شريعة احملبة  يعلمون  ن احملبة وحودها هو      
وه  ملح الشركة مع البشر. فكي  ننجو إن  مهلنوا احملبوة      ساس السكىن مع اهلل

وصارت ضمائرنا حتثنا على ممارسات عدمية احلياة مثل "الطعا" والشراب" الوذي "   
 ؟يقدمنا إىل اهلل"

نبلغ إىل طهارة القلوأ املقبولوة مون اهلل.      نا بالصمةألن ؛صلوا عين  
غتسال احلقيق  الوحيد الذي يطلبه الورب.  والصمة اليت تغسلنا بدمو، التوبة ه  ا 

وجتعلنا  طهارًا بسبأ حضورنا  موا" "عور      ر نيتنا الداخليةفإن كانت الصمة تطهِّ
إن اعتمدنا على املاء العدمي احليواة   فم نستحق لومًا كثريًا من اهلل ومن الناس   الديان"

وهو ما حيتم علينا  ن   ظانني  نه يعط  احلياة اليت تؤهلنا للحضور  ما" الرب كل حني
نعي  يف األهنار مثل األمساك ونرفض احلياة العقلية الفائقة اليت فيها طهارتنوا الدائموة   

 ؟بالروح القدس

وخدموة    األتعاب ألجل الرب ه  الطريق الوحيد لمغتسال الفوائق   
كلون علوى  ا املت هو سم" النفس من  تربة النجاسة.  م   األخوة والعمل اليدوي الشاق
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 بل يكون مآله احلريق.    يطرح مثرًا  فهم مثل عشأ احلقل  املمارسات اخلارجية

ا الوذين قود    م و  .يسو،الذين يسلكون حسأ شريعة ربنا  ليحفظ الربُّ
رار شوهذا ما قيل عن األ  فهؤ ء مآهلم إىل حيث يتبدد املاء ويتحول إىل خبار  رفضوه

 الذين اهتموا بأجسادهم وتركوا  رواحهم يف يد العدو املهلك.

 القلأ واجلسد. طهارُة ألن الصمَة ؛وا عينصلُّ 
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