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 مقدمة
 رسائل یوحنا الثالث

ربنا یسوع، ویالحظ وجود تشابه بین هذه  الحبیب تلمیذ یوحنا إلى األولى الرسائل الثالث الكنیسةنسبت 
الرسائل وبعضها البعض.  

تتشابه الرسالتان األولى والثانیة من جهة: ف
 ).١٢ یو ٢؛ ٤: ١ یو ١. غایة كتابتهما، وهو أن یكون فرحنا كامًال (1

 . تتركزان حول وصیة "المحبة" التي یلزم أن تترجم إلى سلوك عملي في حیاتنا كأوالد للَّه.2

. هذا السلوك العملي الذي یالزم اإلیمان المستقیم یفرز أوالد اللَّه الثابتین في النور وأوالد إبلیس 3
 الماكثین في الظلمة والرافضین االبن، سواء من جهة اإلیمان به عقیدًیا، أو رفض عمله في حیاتهم العملیة.

 . ویمكنك إدراك هذا بمقارنة العبارات التالیة: وتتشابه الرسالتان الثانیة والثالثة من جهة األسلوب
. ٣ من رسالة ١ مع ع ٢ من الرسالة ١ع 
. ٣ من رسالة ٤-٣ مع ع ٢ من الرسالة ٤ع 
. ٣ من رسالة ١٤-١٣ع  مع ٢ من الرسالة ١٢ع 
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 رسالة یوحنا األولى

 كاتب الرسالة
اتفقت الكنیسة األولى على نسبة هذه الرسالة إلى القدیس یوحنا الحبیب. وهي تتفق مع إنجیله في كثیر 

من العبارات في الفكر الالهوتي.  

ونالحظ أن الرسول جاء في الرسالة باختصار بما أورده في اإلنجیل، وكأنه افترض في القارئ أن یكون 
قد سبق له قراءة اإلنجیل. 

هذا ولم یذكر الرسول اسمه، وال افتتحها بمقدمة، وال أنهاها بإهداء سالم خاص للمرسل إلیهم، لكنها 
جاءت في صیغة رسالة موجهة من أب وقور نحو أوالده المحبوبین إلیه جًدا والمرتبطین به في عالقات روحیة 

 وبهذا فهي أشبه بنشرة رعویة دینیة موجهة إلى المسیحیین عامة. قویة. 

 مكان كتابتها وزمانها
. كتبت في أفسس. 1

. كتبها في أواخر القرن األول تقریًبا، بعد خراب أورشلیم حیث انتهت األمة الیهودیة، لهذا لم یذكر 2
 االضطهادات التي أثارها الیهود ضد المسیحیین، وٕانما ذكر المقاومة التي أثارها أصحاب البدع.

 ظروف كتابتها
مع نهایة القرن األول وبدایة القرن الثاني ظهرت بعض البدع التي تدور حول شخصیة السید المسیح. 

وأساس هذه البدع قائم على وجود إلهین إله الخیر خالق الروح، وٕاله الشر وهو موجد المادة، ألن المادة في 
نظرهم شر، وال یمكن للَّه أن یخلق شًرا. على هذا األساس ال یمكن للرب أن یأخذ جسًدا حقیقًیا ألن الجسد شر، 

بل أخذ جسًدا خیالًیا، فترآى للناس كأنه جاع وعطش وأكل وشرب وصلب ومات الخ. 

یفسد هذا الفكر الغنوسي نظرة اإلنسان للمادة والجسد، لهذا انبرت الكنیسة األولى تؤكد المفهوم 
 المسیحي تجاه المادة والجسد على أنهما صالحان من حیث كونهما خلقة اللَّه، واإلنسان بشره یفسدهما. 

یشوه هذا الفكر محبة ربنا لنا، الذي أحبنا وشابهنا في كل شيء ماخال الخطیة. وهو یناقض نصوص 
الكتاب المقدس، ویهدم جوهر الفداء القائم على خالصنا بدم المسیح المسفوك على الصلیب. 

 غایة كتابتها
ذكر الرسول في رسالته أربع غایات لكتابتها وهي:  

 ).4:1 یو١. لكي یكون فرحنا كامًال (1
).  1:2 یو ١لكي ال نخطئ (. 2
). 26:3 یو ١لنتجنب المضللین (. 3
 ).١٤-13: 5 یو ١لكي نعلم أن لنا حیاة أبدیة، ویكون لنا ثقة فیه (. 4

 موضوع الرسالة وأقسامها
. 1التجسد اإللهي وغایته وأثره فینا كمؤمنین به ص : األصحاح األول
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 إیماننا باإلله المتجسد والحب للَّه وإلخوتنا. :األصحاح الثاني
 أحبنا اللَّه فوهبنا البنوة، فما هي مسئولیتنا؟  :األصحاح الثالث
 كیف نحب بحكمة فال ننخدع بالمبتدعین؟ :األصحاح الرابع

األصحاح الخامس: إمكانیات إیماننا بالرب المتجسد. 

 Ïتذییل
  3 یو 1، 29: 1عبارات یونانیة انفردت بها الرسالة وٕانجیل یوحنا وحدهما منها "یرفع الخطیة" (یو توجد :

 الخ.) 24: 3 یو 1، 15: 14)، "یحفظ الوصایا" (یو 8: 1 یو 1، 22: 15)، "له خطیة" (یو 5

   :یتشابه اإلنجیل والرسالة في الفكر الالهوتي مثل
 ).5: 3 یو 1؛ 16: 3؛ 29: 1. أرسل اللَّه ابنه الوحید لیرفع خطایا العالم (یو 1

 ).2-1: 1 یو 1؛ 2-1: 1. الكلمة كان عند اللَّه منذ األزل (یو 2

 ).9، 2: 4 یو 1؛ 10: 10، 14: 1. یهب تجسد الكلمة حیاة للمؤمنین به (یو 3

 ).14: 3 یو 1؛ 24: 5. ینتقل المؤمن بالمسیح من الموت إلى الحیاة (یو 4

 ).6-5: 4؛ 13: 3 یو 1؛ 44: 8. ُدعي إبلیس أًبا للخطاة والكذابین (یو  5

-10: 3؛ 11-7: 2 یو 1؛ 17، 12: 15؛ 35-34: 13. المحبة هي أهم سمات المؤمن (یو 6
 ).11، 7: 4؛ 23، 16، 14، 11

 القمص تادرس یعقوب ملطي

Ï .من "دراسات في رسالة یوحنا الرسول األولى" للدكتور موریس تاوضروس .
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 مقدمة

رسائل یوحنا الثالث 

الرب یسوع ویالحظ أن هناك تشابهًا بین هذه الرسائل  الحبیب تلمیذ یوحنا إلى األولى الرسائل الثالث الكنیسةنسبت  
وبعضها البعض.  

من جهة: فتتشابه الرسالتان األولى والثانیة 

 ).١٢یو ٢؛ ٤ : ١یو ١غایة كتابتهما، وهو أن یكون فرحنا كامًال ( .١

 تتركزان حول وصیة "المحبة" التي یلزم أن تترجم إلى سلوك عملي في حیاتنا كأوالد هللا. .٢

هذا السلوك العملي الذي یالزم اإلیمان المستقیم یفرز أوالد اهللا الثابتین في النور وأوالد إبلیس الماكثین في  .٣
 الظلمة والرافضین اإلبن سواء من جهة اإلیمان به عقیدیًا أو رفض عمله في حیاتنا العملیة. 

 من جهة األسلوب. ویمكنك إدراك هذا بمقارنة العبارات التالیة.  وتتشابه الرسالتان الثانیة والثالثة

. ٣ من فسالة ١ مع ع٢ من الرسالة ١ع

. ٣ من رسالة ٤، ٣ مع ع٢ من الرسالة ٤ع 

. ٣ من رسالة ١٤، ١٣ مع ع ٢ من الرسالة ١٢ع 
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رسالة یوحنا األولى 

كاتب الرسالة 

إتفقت الكنیسة األولى على نسبة هذه الرسالة إلى یوحنا الحبیب. وهي تتفق مع إنجیله في كثیر من العبارات في 
الفكر الالهوتي.  

ونالحظ أن الرسول جاء في الرسالة باختصار بما أورده في اإلنجیل، وكأنه افترض في القارئ أن یكون قد سبق له 
قراءة اإلنجیل. 

هذا ولم یذكر الرسول إسمه، وال افتتحها بمقدمة، وال أنهاها بإهداء سالم خاص للمرسلة إلیهم، لكنها جاءت في صیغة 
رسالة موجهة من أب وقور نحو أوالده المحبوبین إلیه جدًا والمرتبطین به في عالقات روحیة قویة.  

وبهذه فهي أشبه بنشرة رعویة دینیة موجهة إلى المسیحیین عامة.  

مكان كتابتها وزمانها 

 كتبت من أفسس. .١

كتبها في أواخر القرن األول تقریبًا، بعد خراب أورشلیم حیث انتهت األمة الیهودیة، لهذا لم یذكر  .٢
 االضطهادات التي أثارها الیهود ضد المسیحیین، وٕانما ذكر المقاومة التي أثارها أصحاب البدع.

ظروف كتابتها 

مع نهایة القرن األول وبدایة القرن الثاني ظهرت بعض البدع التي تدور حول شخصیة السید المسیح. وأساس هذه 
 شر. وال – في نظرهم –البدع قائم على وجود إلهین إله الخیر خالق الروح، وٕاله الشر وهو موجد المادة ألن المادة 

یمكن هللا أن یخلق شراً . 

على هذا األساس ال یمكن للرب أن یأخذ جسدًا حقیقیًا ألن الجسد شر، بل خیالیًا، فترأي للناس كأنه جاع وعطش 
وأكل وشرب وصلب ومات ... الخ. 

هذا الفكر الوثني یفسد نظرة اإلنسان للمادة والجسد، لهذا انبرت الكنیسة األولى تؤكد المفهوم المسیحي تجاه المادة 
والجسد على انهما صالحان من حیث كونهما خلقة اهللا ... واإلنسان بشره یفسدهما.  

هذا الفكر یشوه محبة الرب لنا الذي أحبنا وشابهنا في كل شئ ما خال الخطیة. وهو یناقض نصوص الكتاب 
المقدس، ویهدم جوهر الفداء القائم على خالصنا بدم المسیح المسفوك على الصلیب. 

غایة كتابتها 

ذكر الرسول في رسالته أربع غایات لكتابتها وهي:  

 ).٤ : ١یو ١لكي یكون فرحنا كامًال ( .١
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 ). ١ : ٢یو ١لكي ال نخطئ ( .٢

 ).٢٦ : ٣یو ١لنتجنب المضللین ( .٣

 ).١٤، ١٣ : ٥یو ١لكي نعلم أن لنا حیاة أبدیة ویكون لنا ثقة فیه ( .٤

موضوع الرسالة وأقسامها 

 وغایته وأثره فینا كمؤمنین به. التجسد اإللهياألصحاح األول: 

 هللا وإلخوتنا. والحباألصحاح الثاني: إیماننا باإلله المتجسد 

، فما هي مسئولیتنا؟  البنوةاألصحاح الثالث: أحبنا اهللا فوهبنا 

فال ننخدع بالمبتدعین؟  نحب بحكمة األصحاح الرابع: كیف 

. إیماننا بالرب المتجسداألصحاح الخامس: إمكانیات 

 Ïتذییل

)، له ٥ : ٣یو ١ . ٢٩ : ١عبارات یونانیة انفردت بها الرسالة وٕانجیل یوحنا وحدهما منها (یرفع الخطیة (یو هناك 
)، ... الخ) ٢٤ : ٣یو ١ . ١٥ : ١٤)، یحفظ الوصایا (یو ٨ : ١یو ١ . ٢٢ : ١٥خطیة (یو 

تشابه اإلنجیل والرسالة في الفكر الالهوتي مثل:  

 ).٥ : ٣یو ١ . ١٦ : ٣، ٢٩ : ١أرسل اهللا إبنه الوحید لیرفع خطایا العالم (یو  .١

 ).٢، ١ : ١یو ١ . ٢، ١ : ١الكلمة كان عند اهللا منذ األزل (یو  .٢

 ).٩، ٢ : ٤یو ١ . ١٠ : ١٠، ١٤ : ١تجسد الكلمة یهب حیاة للمؤمنین به (یو  .٣

 ).١٤ : ٣یو ١ . ٤٥ : ٥المؤمن بالمسیح ینتقل من الموت إلى الحیاة (یو  .٤

 ).٦، ٥ : ٤، ١٣ : ٣یو ١ . ١٤ : ١٧، ١٩، ١٨ : ١٥ُدعي إبلیس أبًا للخطاة والكذابین (یو  .٥

، ١١، ١٠ : ٣، ١١ – ٧ : ٢یو ١ . ١٧، ١٢ : ١٥، ٣٥، ٣٤ : ٣المحبة هي أهم سمات المؤمن (یو  .٦
١١، ٧ : ٤، ٢٣، ١٦، ١٤ .( 

القمص تادرس یعقوب ملطي 

Ï .من "دراسات في رسالة یوحنا الرسول األولى" للدكتور موریس تاوضروس 
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األصحاح األول 
یتحدث الرسول في هذا األصحاح عن:  

 ١تجسد اهللا الكلمة واهب الحیاة    .١

 غایة التجسد:  .٢

 ٤ - ٢أن یكون لنا شركة وتمتع بالحیاة والفرح  .أ

 ٧ - ٥أن نتبع اهللا ونسلك في النور    .ب

 ١٠  - ٨أن نعترف بخطایانا    .ج

) ٢، ١ : ٢أن نقبل الرب شفیعًا كفاریًا   (یو  .د

 

تجسد اهللا الكلمة واهب الحیاة  .١

]" ١ ["الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأیناه بعیوننا الذي شاهدناه ولمسته أیدینا من جهة كلمة الحیاة

الق بالرسول یوحنا أن یبدأ رسالته بهذه الشهادة القویة، ألنه كان أكثر التالمیذ والرسل دالة عند الرب. إنفرد باتكائه 
) یتشرب منه أسرار عمیقة، وعاین مع یعقوب وبطرس أمجاد اإلبن على جبل طابور (مت ١٣ : ١٣على صدره (یو 

)، ٢٧ – ٢٥ : ١٩)، ورافق الرب في خدمته حتى الصلیب متسلمًا منه األم الحنون العذراء مریم أمًا له (یو ١ : ١٧
). ٢٩ : ٢٤ونظر ولمس مع التالمیذ آتار جراحات الرب القائم من بین األموات (لو 

ولعل القدیس یوحنا كان في ذلك الوقت الرسول الوحید الذي كشاهد عیان للرب لم ینتقل بعد لذلك قال "الذي كان من 
الذي سمعناه الذي رأیناه بعیوننا، الذي البدء"، أي األزلي غیر المنظور، هذا صار جسداً . أخذ ناسوتًا حقیقیًا هذا "

".  من جهة كلمة الحیاة" أي جاء اإلبن متأنسًا فسمعناه ورأیناه ولمسناه فأدركته قلوبنا "شاهدناه ولمسته أیدینا

). ٣، ١ : ١جاءنا لكي نراه من جهة الناسوت فتتالمس معه أرواحنا وتحیا به إذ هو اإلله الحي مصدر الحیاة (یو 

: Ïالقدیس أغسطینوسوكما یقول 

[من كان یستطیع أن یلمس  اهللا الكلمة لو لم یكن، الكلمة صار جسدًا وحلَّ بیننا؟! 

لقد أخذ الكلمة المتجسد بدایة ناسوته من مریم العذراء، لكن لیست هذه هي بدایة الكلمة، إذ یقول الرسول "الذي كان 
من البدء"، شریك اآلب في األزلیة.  

2  Aug. 10 Homlies on 1st Epstile of St. John. 
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. فهو ال یرید أن یكون غریبًا عنهم بل قریبًا إلیهم، یسمعون صوته لكي یعلن للبشر محبته لهمجاء الكلمة متجسدًا 
في داخل نفوسهم ویرونه بقلوبهم، وتلمسه حیاتهم الداخلیة ... وبهذا یتمتعون بكلمة الحیاة، إذ یقول الرسول "ال تقل 
في قلبك من یصعد إلى السماء أي لیحدر المسیح. أو من یهبط إلى الهاویة أي لیصعد المسیح من األموات. لكن 

  ]).٨ – ٦ : ١٠ماذا یقول؟ الكلمة قریبة منك في فمك وفي قلبك" (رو 

). فاآلب غیر ١٨ : ١؛ یو ٢٠ : ٣٢ على هذا النص فیقول بأن اهللا ال یراه أحد ویعیش (خر العالمة ترتلیانویعلق 
منظور واإلبن غیر منظور ولكنه أخذ جسدًا فصار منظوراً . هذا اإلبن، الذي وحده له عدم الموت، ساكنًا في نور ال 

). لكن عندما رآه الرسول ٨ : ١٥كو ١) وصار منظورًا (٣ : ٥كو ١) أخذ جسدًا فمات عنا (٦ : ٦تي ١یدنى منه" (
 : ١٧) ولم یستطع بطرس ویعقوب ویوحنا أن یحتملوه (مت ١١ : ٢٢لم یكن قادرًا أن یبصر من أجل بهائه (أعماق 

.  Ñ)٦ : ٩؛ مر ٦

إذن جاء اإلبن الكلمة متجسدًا حتى تسمعه مع یوحنا وبقیة التالمیذ ینادي الخطاة والعشارین بأسمائهم مترفقًا بهم بال 
عتاب أو توبیخ. 

تسمعه بأذنین نقیتین یغفر لك خطایاك، مصالحًا إیاك مع أبیه، دافعًا ثمن المصالحة دمه الثمین. 

وتشاهده یبحث عنك كراٍع صالح وأٍب حقیقي. یذهب بإرادته إلى الصلیب ویفتح جنبه حصنًا وسترًا لك، ترى فیه 
األحشاء الملتهبة حبًا لك. 

تراه قائمًا من بین األموات، صاعدًا إلى السموات، فیرتفع قلبك به ومعه ویستقر فیه لتكون حیث هو جالس.  

تلمسه مع أمه العذراء مریم فتشتاق إلیه، مقدمًا نفسك عروسًا بتوًال عذراء نقیة له، وتلمسه مع تومًا معترفًا بألوهیته 
وربوبیته.  

بك ویباركك. ال یرفض لمسات یدك وال  مع المرأة الزانیة تلمس قدمیه وتغسلهما بدموعك. فال یستنكف منك بل یطوِّ
یستخف بدموعك بل یحرص علیها كجواهر ثمینة لدیه. 

]" ٢ [فإن الحیاة أظهرتإنه ألجلي وألجلك جاء الرب متجسدًا حتى تتمتع بالحیاة التي أظهرها لنا "

 [لقد ظهر المسیح .. كلمة الحیاة بالجسد للبشر. في البدء ظهر للمالئكة ال للناس، Ò القدیس أغسطینوسوكما یقول 
)]. ٢٥ : ٧٨. واآلن صار خبزًا لنا إذ یقول الكتاب "أكل اإلنسان خبز المالئكة" (مز واقتاتوا به كخبز لهمفعاینوه 

، مخلصًا اإلنسان من موته الروحي، لكي یظهر ذاته كحیاة للنفس البشریة[لقد جاء المسیح Ó العالمة ترتلیانویقول 
ولیس بقصد الكشف لنا عن أسرار النفس.] 

Ñ  :راجع ترتلیانpraxeas 15.  Against  

Ò Aug. 10 Homlies on 1st Epstile of St. John. 

Ó  :ترتلیانOn the Flesh of CHRIST 
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هذا هو غایة تجسد الكلمة. هذا هو ما رآه التالمیذ وشهدوا به.  

]". ٢[وقد رأینا ونشهد "

[إن كلمة "نشهد" تعني "صرنا شهداء". فعندما نقول "رأینا ونشهد" كأنما نقول "رأینا صرنا شهداء"، ألن الشهداء احتملوا 
العذابات بسبب شهادتهم الحقة لما رأوه وسمعوه عنه من الذین شاهدوا. هذه الشهادة أغضبت من جاءت ضدهم 

. Ôفصار الشهود شهداء. وهذه هي مسرة اهللا أن یشهد الناس له، لیشهد هو أیضًا لهم]

إذن لنرى الرب في حیاتنا ونشهد له بتجاوبنا مع عمله، حاملین سماته في حیاتنا، مذبوحین كل یوم من أجله. 

 غایة التجسد .٢

أن یكون لنا شركة وتمتع بالحیاة والفرح  .أ

]" ٢ [ونخبركم بالحیاة األبدیة التي كانت عند اآلب وأظهرت لنا. الذي رأیناه وسمعناه نخبركم به"

رسالة الرب یسوع تتلخص في تقدیم نفسه للبشریة لكي یقبلوه رأسًا غیر منفصل عنهم وال هم عنه، بل یصیرون من 
)، أعضاء حیة في جسده السري ...  ٣٠ : ٥لحمه وعظامه (أف 

لقد أماتت الخطیة النفس البشریة إذ حجبتها عن اهللا مصدر حیاتها، فجاء اإلبن الكلمة متجسدًا، واهب الحیاة نفسه 
 الموت المنتصر الغالبنزل إلینا ومات عنا وقام وصعد بقوة سلطانه، حامًال إیانا على كتفیه كغنائم حیة كسبها 

والظلمة، داخال بمجد عظیم، ال بمفرده بل حامًال المفدیین، لنكون معه ونتمتع به في السماویات.  

 [لقد تنازل اهللا غیر المنحصر، الجائز كل إدراك، صالحًا منه ولبس أعضاء Õالقدیس مقاریوس الكبیروكما یقول 
هذا الجسد وتخلى عن المجد الذي ال یمكن الدنو منه ... صار جسدًا واتحد به لیأخذ إلیه النفوس المقدسة المقبولة 

وتتذوق الحیاة ) .. لتعیش النفس باتفاق تام، ١٧ : ٦كو ١األمینة ویصیر معها روحًا واحدًا كقول الرسول بولس (
]. الخالدة وتصیر شریكة في المجد الذي ال یفسد

) رفعنا ٧ : ٦[واآلن نحن الذین قبًال ُحسبنا غیر مستأهلین البقاء في األرض (تك القدیس یوحنا ذهبي الفم ویقول 
إلى السموات. نحن الذین كنا قبًال غیر مستحقین للمجد األرضي. نصعد إلى ملكوت السموات وندخل السموات ونأخذ 

. Öمكاننا أمام العرش اإللهي]

 فهل نحن ال نتمتع مثلهم؟ لهذا أضاف الرسول:  –هذا ما رآه التالمیذ وسمعوه یخبروننا به 

Ô Aug. 10 Homlies on 1st Epstile of St. John 

Õ  ٧٢٧ – ٧٢٦ ص ٦٧الحب اإللهي طبعة. 

Ö  ٨٠٠ – ٢٠٩ (راجع أیضًا فصل الصعود و ملكوت السموات ص ٧٣٢المرجع السابق ص.( 
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]" إذن نحن شركاؤهم في اإلیمان وفي الحیاة األبدیة. فإذ لمسه توما قائالً : "ربي ٣ [لكي یكون لكم أیضًا شركة معنا"
وٕالهي" لمسته أیدي البشریة كلها. إلن كنا لم نلمس بأیدي جسدیة لكننا نسمع ذلك التطویب الصادر من الفم اإللهي 

"ألنك رأیتني آمنت. طوبى للذین آمنوا ولم یروا". 

لقد قام المسیح وتأكدنا من قیامته، وصارت لنا القیامة فیه. وبهذا اشتركنا مع التالمیذ في إیمانهم وتمتعنا معهم 
بالقیامة معه والحیاة به.  

]". ٤ [نكتب الیكم هذا لكي یكون فرحكم كامالً ]. ٣ [وأما شركتنا نحن فهي مع اآلب ومع ابنه یسوع المسیح"

التالمیذ كشهود عیان لمسوا بالحواس الخارجیة وادركوا بالحواس الداخلیة. وسلموا هذه الشهادة لألجیال التالیة، فیتسلم 
 .٣یه للقدیسین" مرة كل جیل من سلفه بفرح "اإلیمان المّسلم 

وٕاذ یكون لنا هذا اإلیمان الرسولي، اإلیمان الواحد عبر كل األجیال للكنیسة الواحدة نستطیع خالل الكنیسة ولیس 
خارجها أن نتمتع بالشركة مع اآلب واإلبن عریس الكنیسة وبهذا یتحقق لنا الفرح الكامل من أجل الشركة والحب 

والوحدة الحقیقیة متمتعین هنا بعربون الحیاة األبدیة.  

"، ألنه لیس لنا شركة إَال یكون لكم شركة معناولیس عجیب أال یذكر الرسول شركتنا مع اآلب واإلبن إَال بعد قوله: "
معهم أي مع كل الرسل في داخل الكنیسة كأعضاء حیة في جسد المسیح السري مرتبطین باإلیمان الواحد للكنیسة 

مستقیمة الرأي. 

أن نتبع اهللا ونسلك في النور  .ب

غایة التجسد أن نتعرف على الرب مخلصنا ونقبل الشركة معه، مقدمًا رأسمالها كله أي النوروأما مساهمتنا نحن في 
الظلمة والضعف ... وباتحادنا مع النور تزول ظلمتنا لنسلك في النور. 

" ماهو الخبر الذي سمعوه ولمسوه بأیدیهم؟ ... وهذا الخبر الذي سمعناه ونخبركم به ["×القدیس أغسطینوسیقول 
". أن اهللا نور ولیس فیه ظلمة البته"

هذا ما ینبغي أن نعلنه. فمن یجرؤ ویقول أن اهللا فیه ظلمة؟! 

ماهو النور؟ وماهي الظلمة؟ فربما یقصد الرسول مفهومهما العام. 

"اهللا نور:. یقول البعض أن الشمس نور والقمر نور والشمعة نور. إذن البد أن یكون دلك النور أعظم بكثیر من هذا 
كله. بل وأكثر سموًا وعلواً . فما أبعد اهللا عن المخلوق!! 

یمكننا أن نقترب من هذا النور إن عرفناه وسلمنا له نفوسنا لتستنیر به. فنحن بأنفسنا ظلمة، وال نصیر نوًر إَال إذا 
إستنرنا به هو وحده! 

وٕاذ نحن متعثرون بذواتنا ینبغي أال نتعثر به. ومن ذا الذي یتعثر به إَال الذي یدرك أنه خاطئ؟! 

×. Aug. 10 Homlies on 1st Epstile of St. John  
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وماذا تعني اإلستنارة به سوي أن یعرف اإلنسان أن نفسه قد اظلمت بالخطیة. ویرغب في اإلستنارة بالنور فیقترب 
ك لن تخجل من هذا ). فإن٥ : ٢٤منه. لكما یقول المزمور: "إقتربوا إلى الرب واستنیروا ووجوهكم ال تخزى: (مز 

...  النور عندما یكشف لك ذاتك، ویعرفك أنك شریر. فتحزن على شرَّك، وعندئذ تدرك جمال النور 

، كما قیل في یضئ أفهام القادرین على تقبل الحق [حقًا إن اهللا هو النور الذي ÏÎالعالمة أوریجنوس ویقول 
: "بنورك نعاین النور" ٣٦المزمور 

أي نور به نعاین النور، سوي اهللا الذي یضئ اإلنسان فیجعله یرى الحق في كل شئ، ویأتي به إلى معرفة اهللا ذاته 
الذي یدعى "الحق". فبقوله "بنورك یارب نعاین النور" یعني أنه بكلمتك وحكمتك أي بإبنك نرى فیه اآلب]. 

 ]".٦إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق ["

جاء النور الحقیقي لیضئ لكل إنسان. "وهذه هي الدینونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من 
). ٢٠ : ٣النور ألن أعمالهم كانت شریرة" (یو 

فمن یرفض السلوك في النور ال تكون له شركة مع اهللا بل یكون مخادعًا غیر سالك في الحق.  

ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور قلنا شركة بعضنا مع بعض ودم یسوع المسیح ابنه یطهرنا من كل "
]" ٧ [خطیة

هذه هي عالمة الشركة مع اهللا: السلوك في النور. 

وهذه هي عالمة السلوك في النور أن یكون لنا شركة مع بعضنا البعض، أي لنا الحب والوحدة القائمة على ارتباطنا 
جمیعًا بأیماٍن واحد مستقیم كأعضاء في الجسد الواحد. وأن یكون لنا تمتع مستمربالتطهر من كل خطیة خالل التوبة 

واإلعتراف وذلك باستحقاق دم المسیح.  

لقد وضع الرسول شركتنا مع بعضنا البعض أي وحدتنا اإلیمانیة المملوءة حبا ككنیسة واحدة قبل أن یقول "ودم یسوع 
المسیح یطهر" ألنه ال یستطیع إنسان أن یتمتع بدم المسیح خارج هذه الكنیسة الواحدة.  

أن نعترف بخطایانا  .ج

]. إن اعترفنا بخطایانا فهو أمین وعادل حتى یغفر لنا ٨"إن قلنا أنه لیس لنا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا [
]".  ١٠ [] إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبًا وكلمته لیست فینا٩خطایانا ویطهرنا من كل إثم [

[من یظن أنه یعیش بدون خطیة فهو بهذا ال ینزع عنه خطیته بل یفقد الغفران  ÎÎالقدیس أغسطینوسیقول 

قد یقول قائل: ماذا أفعل؟ كیف أكون نورًا وها أنا أعیش في الشرور واآلثام؟! 

ÏÎ Origen de prineipiis 

ÏÏ  2، ومرجع رقم ٩ : ١٤أغسطینوس: مدینة اهللا .
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وبهذا یتطرق إلیه الیأس والحزن، إذ لیس لنا خالص بدون الشركة مع اهللا، واهللا نور ولیس فیه ظلمة البتة، والخطیة 
ظلمة، فكیف أتطهر منها؟! 

یكمل الرسول قائالً : "ودم یسوع المسیح ابنه یطهرنا من كل خطیة".  

ال لعظم هذا الضمان الذي وهبه لنا! إننا بحكم وجودنا في هذا العالم وسط التجارب قد یتعثر اإلنسان بعدما غفرت له 
خطایاه في المعمودیة، لذلك یجب علینا أن نبذل ما في وسعنا معترفین بحالنا كما هو حتى یشفینا السید المسیح 

بدمه]. 

؟ ÎÏهل من حاجة لإلعتراف أمام أب اإلعترافلكن قد یسأل سائل: 

لكننا نسأل مع أغسطینوس قائلین: ولماذا تهرب من اإلعتراف؟ هل بدافع الخجل؟ أم بسبب الكبریاء؟  

  ؟! ١٨ : ١٨؛ مت ١١ : ٢٠هل یمكن للرب أن ینطق بكالم لغو حینما أعطى التالمیذ سلطان الحل (یو(

  ١٨ : ١٩یخبرنا سفر األعمال "وكان كثیرون من الذین آمنوا یأتون مقرین ومخبرین بأفعالهم" (أع .(

  أن الرب هو أقام لعازر، والذین حوله (التالمیذ) حلوه من األربطة. ألم یكن قادرًا الذي القدیس أغسطینوس یقول
 وهب الحیاة أن یحل األربطة؟!

  ... تقابل شاول مع الرب مباشرة، والرب حّوله إلى حنانیا 

  :عاشت الكنیسة منذ القرن األول على اإلعتراف لدى الكاهن، فیقول اآلباء 

البابا كما أن المعمد یستنیر بنعمة الروح القدس هكذا بواسطة الكاهن ینال التائب الغفران بنعمة المسیح ( .أ
 ). أثناسیوس الرسول

إن سلطان حل الخطاة أعطى للرسل والكنائس التي هم أسسوها إذ أرسلوا من اهللا، ولألساقفة الذین خلفوهم  .ب
 ).الشهید كبریانوس... (

اسكبوا قدامي دموعًا حارة وغزیرة وأنا أعمل معكم هذا العمل عینه. خذوا خادم الكنیسة شریكًا أمینًا لكم في  .ج
حزنكم وأبًا روحیًا، واكشفوا له أسراركم بجسارة اكشفوا له أسرار نفوسكم كما یكشف المریض جراحه الخفیة 

 ).اغریغوریوس أسقف نیصصللطبیب فنالوا الشفاء (

أما الذي یظن أنه لیس في حاجة للتوبة واإلعتراف أي یحسب نفسه بارًا فهذا: 

) إذ یتجاهل حقیقة ضعفه وٕامكان سقوطه في أي لحظة. ٨یضل نفسه (ع  .١

 ) ألن الحق نور، فیكشف لإلنسان حقیقته.٨لیس الحق فیه (ع  .٢

ÏÐ ."راجع الحب الرعوي باب "تلمذتي ألب إعترافي 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


   

 

) أي یتهم اهللا نفسه الذي یؤكد إنه ال صالح لإلنسان في ذاته، وأنه مهما بلغ من ١٠یجعله كاذبًا (ع  .٣
 درجات القداسة یمكن أن یسقط إن تكبر أو تراخى في الجهاد.

) ألن هذه هي كلمة اهللا ووصیته أن نطلب في كل یوم قائلین "إغفر لنا ذنوبنا". ١٠وكلمته لیست فیه (ع  .٤

أن نقبل الرب شفیعًا كفاریًا  .د

؟؟ 
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األصحاح الثاني 
یدور هذا األصحاح حول موضوع الحب:  

 

 ٢، ١حب المسیح لنا       .١

 ١١ - ٣حبنا له بحفظنا وصایاه التي تتركز حول المحبة األخویة   .٢

 حبنا هللا  .٣

 ١٤ - ١٢امكانیاتنا كأبناء محبین      .أ

 ١٧ - ١٥رفضنا محبة العالم      .ب

 ٢٣ - ١٨رفضنا للبدع المنشقة على اهللا وكنیسته    .ج

 ٢٧ - ٢٤ثباتنا في اهللا        .د

 محبو اهللا وبنوتهم له .٤

 ٢٨ینتظرون مجیئه      .أ

 ٢٩یصنعون البر       .ب

حب المسیح لنا  .١

 عند اآلب یسوع المسیح Paracleteیا أوالدي أكتب إلیكم هذا لكي ال تخطئوا. وٕان أخطأ إحد فلنا شفیع "
. ]"٢]. وهو كفارة لخطایانا. لیس لخطایانا فقط بل لخطایا كل العالم [١البار[

یبدأ الرسول حدیثه بقوله "یا أوالدي". إنه أب محب یكشف ألوالده الدافع لكتابته هذه الرسالة "لكي ال تخطئوا" أي لكي 
نعیش حیاة مقدسة تلیق بنا كسالكین في النور.  

بمعنى آخر یجدر بنا أال نستهتر بالخطیة بسبب أمانة اهللا وحبه لنا، إنما نسلك في النور مثابرین في كل عمل 
صالح. 

لكن من یستطیع أال یتعثر في هذه الحیاة الزمنیة لذلك "إن أخطأ إحد فلنا شفیع ..." یقوم هذا الشفیع كمحام یدافع 
عنا لیبرئنا في القضیة. ومن هو هذا الشفیع؟  
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 [لقد ُدعي علینا أیضًا بالباراكلیت وذلك في ÎÐالعالمة أوریجنوس . یقول Advocate أو Paraclete  شفیعأ- 
 … وهذه الكلمة في الیونانیة تحمل معنیین: وسیط ومعزي.  Paracleteرسالة یوحنا عندما قال "فلنا شفیع 

فالباراكلیت تفهم بمعنى شفیع یتوسط عند اآلب بالنسبة لمخلصنا.  

وتفهم بمعنى المعزي بالنسبة للروح القدس إذ یهب تعزیة للنفوس التي یعلن لها بوضوح المعرفة الروحیة]. 

 [إنه الشفیع فلنحاول أال نخطئ. وٕان باغتتك الخطیة من أجل دنس الحیاة أنظر إلیها ÏÒالقدیس أغسطینوس یقول 
في الحال واحزن والعنها. فإن فعلت هذا تأتي في حضرة الدیان مطمئنًا ألنه شفیعك. وباعترافك ال تخف من أن 

تخسر القضیة.  

 فهل تهلك؟! ...  – بلیغًا ... وها أنت قد أوكلت الكلمة Advocateغالبا ما یوكل اإلنسان محامیًا 

إنظر فإن یوحنا الذي كان بالتأكید إنسانًا بارًا وعظیمًا، هذا الذي تشرب األسرار اإللهیة من صدر الرب وارتوى منه 
فكتب عن الهوته ... لم یقل "لكم شفیعاً "، بل "لنا شفیعاً " ولم یقل "إني شفیعكم" وال "المسیح شفیعكم"، بل "لنا شفیعاً " 

.. لقد إختار بالحري أن یحصي نفسه في عداد األثمة لیكون المسیح شفیعًا له ...  

لكن قد یقول قائل: أما یطلب القدیسون عنا؟ أما یطلب األساقفة والمدبرون عن الشعب؟  

نعم! فلنتأمل األسفار المقدسة لنشاهد المدبرین أنفسهم یوصون الشعب أن یصلوا من أجلهم، وهكذا یطلب الرسول من 
). فالرسول یصلي من أجل الشعب، والشعب یصلي من ٣ : ٤كو ١(الكنیسة "مصلین في ذلك ألجلنا نحن أیضاً " 

أجل الرسول.  

یا أخوتي ... إننا نصلي من أجلكم، فهل تصلون أنتم أیضًا من أجلنا لیصل كل عضو منا من أجل الخیر. ولیشفع 
الرأس المسیح من أجل الجمیع]. 

: هذا المحامي كلمة اآلب وٕابنه، واحد معه في الجوهر، ال ینفصل عنه قط، لهذا تطمئن نفوسنا متى عند اآلب –ب 
).  ٢٥ : ٧طلبنا في الحال نجده مدافعًا في شفاعة دائمة. "إنه حي في كل حین لیشفع فینا" (عب 

 أي مخلص ... محب للخطاة كي یقدسهم ویبررهم.  یسوع –ج 

 أي ممسوح ألجل خالصنا ... هذه هي اشتیاقاته "أن الجمیع یخلصون وٕالى معرفة الحق یقبلون". فمن المسیح –د 
یشعر بخطایاه ویتوق للتطهیر المستمر یجد شفیعًا دائم الشفاعة، وفي اللحظة التي فیها نشعر بأننا أبرار غیر 

محتاجین للتطهیر ال ننتفع من الخالص الذي قدمه لنا.  

ÏÑ Origen de Principiis 7 : 4. 

ÏÒ Aug. 10 Homlies on 1st Epstile of St. John. 
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). فلو لم یكن بارًا فكیف یدافع ١٨ : ٣بط ١"تألم مرة واحدة من أجل الخطایا. البار من أجل األثمة" (البار  –ه 
عنا؟! لقد حمل أثقالنا عنا. وأوفى دیوننا (المسیح الغني الذي دفع عنا ما لم یقترضه، وكتب على نفسه صكًا وصار 

 ÏÓمدیناً ! بحمله نیره كسر عنا قیود ذاك الذي أسرنا!]

: محامینا بار، وبره یقتضي إَال یبرئنا في القضیة ظلمًا ... إنه ال یدافع عنا في السماء في غیر عدل ... كفارة –ز 
 ÏÔلكن دفع عنا دیننا (أحشاء اآلب أرسلته إلینا، فلم یرفع آثامنا إلى العظمة اإللهیة، بل بصالحه قدم له كفارة عنا!)

حبنا له بحفظنا وصایاه التي تتركز حول المحبة األخویة  .٢

من قال قد عرفته وهو ال یحفظ وصایاه فهو كاذب ولیس ]. ٣ [بهذا نعرف إن كنا قد عرفناه إن حفظنا وصایاه"
]" ٤ [الحق فیه

 : ١٤من یحب یحفظ وصیة محبوبه، یخضع له ویود أن ینفذ رغبته ... إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي (یو 
). أما من یستصعب الوصیة ویراها قاسیة ومستحیلة فالسبب لیس في الوصیة لكن في القلب العاجز عن الحب ١٥

والتعرف على اهللا. هذا التعرف اإلیماني اإلختیاري الذي فیه تدرك النفس قوة اهللا وفاعلیة الروح القدس الساكن فیها 
فتنهل من الوصایا ... وتنفذ وتنفذ وتجاهد وتثابر ... وفي هذا كله تشعر بالتقصیر من أجل إتساع قلبها بالحب 

وتعرفها على الحق الذي فیها. 

]" ٥ [وأما من یحفظ كلمته فحقًا في هذا تكملت محبة اهللا"

وٕاذ یحفظ اإلنسان المحب الوصایا ... یراها وصیة واحدة أو "كلمته" ، ألن جمیع الوصایا ترتبط بفكر واحد وتدور 
حول شخص الرب یسوع. 

اإلنسان حالوة تنفیذ الوصیة یستعذب طعم محبة اهللا في صورة أكمل " في هذا تكملت محبة اهللا"، إذ ال یذوق وٕاذ 
یراها أوامر ونواه بل حب وعشق من اهللا نحو اإلنسان، إذ یقدم لنا كلمته لتكون لنا شركة معه ونراه في داخلها. 

 [یختفي اهللا في وصایاه، فمن یطلبه یجده فیها]، [ال تقل انني أتممت الوصایا ولم أجد ÏÕاألب مرقس الناسكیقول 
الرب، ألن من یبحث عنه بحق یجد سالماً ].  

). فالرب یریدنا حفظ ٢١ : ١٤ویقول الرب "الذي عنده وصایاي ویحفظها فهو الذي یحبني ... وأظهر له ذاتي" (یو 
من قال أنه ثابت فیه ینبغي أنه كما وصایاه لنكتشفه ونقبله عریسًا لنا، وٕاذ نكون عروسًا له نلتزم باإلمتثال به إذ "

]" ٦ [سلك ذلك هكذا یسلك هو أیضاً 

ÏÓ  ١٦، ص ١٧مار افرام السریاني: میامر المیالد طبعة. 

ÏÔ  ٤٥المرجع السابق ًص. 

ÏÕ  ٩٣ – ٨٥ (راجع مفهوم  الوصیة ص ٩٣الحب اإللهي ص( 
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وأي طریق سلكه الرب سوى الصلیب؟! إذن فلتسلك عروسه طریق الصلیب، طریق الحب العملي الباذل الضیق. 
الطریق الهادف الذي فیه تصلب األنا والشهوات واإلرتباطات الزمنیة لیتعلق القلب بالرب وحده. 

من هنا صار الرسول أن یتكلم عن قلب الرسالة أال وهو "الحب" فیقول:  

أیضًا وصیة جدیدة أكتب ]. ٧ [أیها األخوة لست أكتب الیكم وصیة جدیدة، بل وصیة قدیمة كانت عندكم من البدء"
]." ٨ [إلیكم ما هو حق فیه وفیكم

وصیة المحبة لیست جدیدة بل قدیمة إذ عرفها اإلنسان بالطبیعة، لذلك عندما قتل قایین أخاه أدرك خطأه. 

وهي أیضًا جدیدة حیث تفهم اإلنسان لها كما ینبغي "ما هو حق فیه" إذ على الصلیب عرفنا الحب لیس مجرد 
عواطف وٕانفعاالت أو كلمات مداهنة بل حب باذل ألجل خالص البشر. 

الظلمة قد مضت والنور وهي أیضًا جدیدة من حیث اإلمكانیة، إذ صارت المحبة لیست ثقیلة علینا وال صعبة ألن "
]". لقد صار لنا بالصلیب أن نصلب "األنا" لیحیا المسیح فینا ... تذهب األنانیة والذاتیة لیحل ٨ [الحقیقي اآلن یضئ

)، "كنتم قبًال ١٠، ٩ : ٣كو ١(الحب اإللهي فینا وكما یقول الرسول: "إذ خلعتم اإلنسان العتیق ... ولبستم الجدید" 
). ٨ : ٥ظلمة وأما اآلن فنور في الرب (أف 

وهو یبغض أخاه، فهو إلى اآلن في " أي قال أنه مسیحي "من قال أنه في النوروهذا هو جوهر المسیحیة، أما "
 فكیف نبغض بعد؟! – الحب الحقیقي –]". ألننا دعینا لتكون لنا شركة مع الرب یسوع ٩ [الظلمة

]". ١٠ [من یحب أخاه یثبت في النور ولیس فیه عثرة"

القدیس أغسطینوس من یحب أن یسلك بالرب یسوع في النور فهذا ال یتعثر ال  في المسیح وال في الكنیسة، إذ یقول 
ÎÕ :

[من هم أولئك الذین یتعثرون أو یصنعون عثرة؟! انهم الذین یصطدمون بالمسیح والكنیسة. فالذین یصطدمون 
بالمسیح یكونون كمن احترق بالشمس، ومن یصطدم بالكنیسة یكون كمن احترق بالقمر. ویقول المزمور "ال تضربك 

).  ٦ : ١٢١الشمس وال القمر في اللیل" (مز 

فإن ثبتم في المحبة لن تتعثروا في المسیح وال في كنیسته، ولن تتركوا المسیح وال الكنیسة. ومن یترك الكنیسة 
! كیف یبقى في المسیح وهو غیر باق في جسده؟

إن الضربة (الواردة في المزمور) تعني العثرة. فإن الذین ال یطیقون إحتمال بعض األمور في الكنیسة یتركونها 
منسحبین عن إسم المسیح أو الكنیسة. یا لعارهم!! 

ÏÖ  2مرجع رقم 
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انظروا كیف وصموا بالعار أولئك الجسدانیون الذین علمهم السید المسیح عن جسده قائالً : "إن لم تأكلوا جسد إبن 
). كثیرون قالوا هذا الكالم صعب ورجعوا من ورائه ٦٩ – ٥٣ : ٦اإلنسان وتشربوا دمه فلیس لكم حیاة فیكم" (یو 

وبقى اإلثنا عشر. لقد ضربتهم الشمس ورجعوا إلى الوراء عاشسإن عن احتمال قوة الكلمة ...  

أما الذین تضربهم الكنیسة كالقمر فهم أولئك الذین یسببون اإلنشقاقات (بالبدع) ...  

آه لو كنتم تحبون أخوتكم ما كانت توجد فیكم عثرة!] 

]". ١١ [وأما من یبغض أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة یسلك. وال یعلم أن یمضي اآلن الظلمة أعمت عینیه"

) فال ٣٥، ٣٤ : ٢فمن یترك طریق الحب یتخبط في الظلمة ویتعثر لیصطدم بالرب الحجر الذي قطع بغیر یدین (دا 
یطلب غفرانًا من الرب وال یقبل وصایا وال یصدق مواعیده. 

ویصطدم أیضًا بالكنیسة فال یقبلها وال یطیق العبادة فیها متعثرًا من كل شئ فیها، ألن الظلمة أعمت عینیه. 

حبنا هللا   .٣

امكانیاتنا كأبناء محبین هللا  .أ

]" ١٢ [أكتب إلیكم أیها األوالد ألنه قد غفرت لكم خطایاكم من أجل إسمه"

 (لقد ُدعینا أوالدًا بالمعمودیة ونلنا غفران الخطایا من أجل إسم المسیح . ألننا لم نعتمد ×Ïالقدیس أغسطینوس یقول 
بإسم بولس وال بإسم بطرس وال بإسم آخر غیر الثالوث األقدس.  

إن المحبة تدعوا أوالدها الذین من أحشائها منتحبة علیهم من أجل اإلنقسام واإلنشقاق في اإلیمان، مذكرة إیانا أننا قد 
اعتمدنا جمیعًا وغفرت لنا خطایانا من أجل إسم المسیح الواحد ... 

]"  ١٣[أكتب ألیكم أیها اآلباء ألنكم قد عرفتم الذي من البدء "

لقد صار لآلباء الكهنة األبوة إذ عرفوا اهللا األبدي الذي وحده له األبوة الحقیقیة نحو البشریة جمیعاً . أما هم فیستمدون 
أبوتهم منه ... 

" أكتب الیكم أیها األوالد ... أیها اآلباء ... أیها األحداث ألنكم قد غلبتم الشریر"

لقد حدث األوالد عن األبوة الغافرة للخطایا، واآلباء عن األبوة التي لهم من عند اآلب السماوي الذي من البدء، 
واألحداث الذین وهبوا قوة للغلبة. فإن الشریر یحاربنا لكنه ال یقدر أن یغلبنا ألننا أقویاء بالمسیح یسوع ... "ألنه إلن 

) ...  ٤ : ١٣كو ٢كان قد صلب عن ضعف لكنه حي بقوة اهللا" (

كتبت إلیكم أیها اآلباء ]. ١٣ [أكتب إلیكم أیها األوالد ألنكم قد عرفتم اآلبیعود الرسول فیؤكد ما سبق أن قاله "
]". ١٤[ألنكم قد عرفتم الذي من البدء 

Ï×  ١٧ – ١٢ (تفسیر اآلیة 2مرجع رقم .(
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فالرسول یحذرنا لئال ننسى الذي من البدء، فنفقد األبوة الروحیة. ویؤكد أیضًا لألحداث أنه یلیق بهم أن یقاموا حتى 
كتبت إلیكم أیها األحداث ألنكم أقویاء وكلمة اهللا ثابتة یغلبوا فیكللوا، وأن یمتلئوا بالرجاء في قتالهم إذ یقول لهم: "

]". ١٤ [فیكم وقد غلبتم الشریر

" ... فهو یوصي بالمعرفة، لكن لیست المعرفة قد عرفتم الذي من البدء"، ولآلباء "قد عرفتم اآلبإن صیته لألوالد "
).  ١٠ : ٨كو ١التي تنفخ بل المملوءة حبًا فتبني (

) لكن الرب انتهرها ... ٩ : ٨فمن كانت له معرفة بغیر حب یكون كالشیاطین التي تعرف إبن اهللا وتعترف به (مت 
أما المعرفة المطلوبة فهي المملوءة بحب اهللا الذي یضاد محبة العالم ...  

فإن تفرغت قلوبنا من المحبة األرضیة تشبع من الحب اإللهي، ویدخل اهللا في قلوبنا كزارع في حقل یقتلع ما یجده من 
حطب، وینظفها ویهیئها لیغرس فیها شجرة "الحب" أما الحطب الذي یقتلعه فهو محبة العالم.  

رفضنا محبة العالم  .ب

]". ١٥"ال تحبوا العالم وال األشیاء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فلیست فیه محبة اآلب [

لقد نلنا المیالد الجدید بالمعمودیة منذ سنوات فیجدر بنا أال نحب العالم حتى ال تتحول األقداس التي فینا إلى لعنة 
بدًال من أن تكون للقوة والخالص.  

وكیف تتأسس المحبة في قلب مولع بمحبة العالم؟! البد من انتزاع الحطب وبذر البذار السمائیة وال نترك الشوك 
یخنق الزرع ...  

والعالم یمضي وشهوته. أما الذي یصنع ]. ١٦ [ألن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العیون وتعظم المعیشة"
" مشیئة اهللا فیثبت إلى األبد

) تجسد ومات ٣ : ١نهر العالم یجرفنا مع أمواجه، لكن ربنا یسوع المسیح كشجرة مغروسة على مجاري المیاة (مز 
وقام وصعد إلى السموات. هكذا بإرادته زرع ذاته بجوار المیاة الجارفة حتى متى جرفتنا األمواج نسرع ونمسك به. وٕان 
إستحوزت دوامة األمور الزمنیة حبنا نسرع إلى یسوع ونمسك به، ذاك الذي من أجلنا أخذ الجسد الزمني لنصیر نحن 

أبدیین. ومع أنه أخذ ما هو زمني إَال أنه یبقى أبدیًا ...  

لكن كیف ال نحب األشیاء التي في العالم؟ 

یا أخوتي إن قدم عریس خاتمًا لعروسه فهل تحب الخاتم أكثر منه؟! 

فلتحب الخاتم كیفما تشاء، لكن هل یحق لها أن تكتفي بالخاتم قائلة ال أرید أن أرى وجه العریس؟! هكذا هو من یحب 
الخلیقة دون خالقها. فإن هذا الحب یحسب زناً . 

ولقد جرب العدو "الشیطان" الرب یسوع في هذه األمور الثالثة": 

: إذ قال له: "إن كنت إبن اهللا فقل أن تصیر هذه الحجارة خبزاً ". قال له هذا وهو جائع بعد صوم شهوة الجسد .١
دام أربعین یومًا 
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: وذلك من جهة اشتهاء صنع المعجزات (لینال كرامة بشریة) إذ قال له: "اطرح نفسك إلى أسفل شهوة العیون .٢
ألنه مكتوب أنه یوصي مالئكته بك فعلى أیدیهم یحملونك لكي ال یصطدم بحجر رجلك" لكن الرب لم یكن 

 یصنع المعجزات حبًا في الظهور بل بدافع الحنان والترفق.

: إذ أخذه إبلیس إلى جبل عاٍل جدًا وأراه ممالك العالم ومجدها وقال له: "أعطیك هذه جمیعها إن تعظم المعیشة .٣
خررت وسجدت لي" فقد أراد أن یجرب ملك العالم كله بمجد العالم الباطل. 

رفضنا للبدع المنشقة على اهللا وكنیسته  .ج

أیها األوالد هي الساعة األخیرة وكما سمعتم أن ضد المسیح بأتي وقد صار أضداد للمسیح كثیرون. من هنا نعلم "
]". ١٨[أنها الساعة األخیرة 

"هي الساعة األخیرة" إنها اللحظات األخیرة للمعركة بین اهللا والشیطان. اهللا یمد أوالده بذاته لیعطیهم النصرة، 
والشیطان أیضًا إذ یرى أیامه قد اقتربت یصارع باثًا روحه في أضداد المسیح لكي یفسدوا إیمان وحیاة أوالد اهللا. 

لكن أوالد اهللا یحبون أباهم ؟؟ الحیاة الزمنیة. یرون أیام غربتهم مهما امتدت هي "ساعة أخیرة" تنتهي حتمًا لیحیوا في 
الفردوس إلى أن یتكللوا في األبدیة. بهذا یطمئن الرسول أوالده أال یخافوا من المقاومین لهم. 

لم یكونوا منا ألنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن لیظهروا انهم لیسوا جمیعهم "  ال نحزن یا أخوتي ألنهم "منا خرجوا["
". منا

كثیرون منهم نالوا معنا سر المعمودیة، وكانوا یشتركون معنا في األقداس في األسرار المقدسة، شركة قدس األقداس، 
ومع ذلك فهم لیسوا منا ...  

أما الذین خرجوا منا لكنهم یعودون تائبین فهؤالء لیسوا أضداد المسیح ألنهم لم یستطیعوا الحیاة بدونه. 

أضداد المسیح هم الذین خرجوا مصرین على خروجهم "لیظهروا أنهم لیسوا جمیعهم منا". 

". أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شئهم لم یكونوا من، لكنهم لم یكونوا ظاهرین هكذا "

هذه المسحة هي الروح القدس الذي فیكم، وهو الذي یكشف أسرار اهللا في القلب ویعلمنا ویذوقنا حالوة العشرة معه، 
]. ÐÎویفتح أذهاننا فنتعلم كل شئ 

]". فنحن ال نحتاج ٢١[لم أكتب إلیكم ألنكم لستم تعلمون الحق بل ألنكم تعلمونه. وٕان كل كذب لیس من الحق "
إلى تعالیم جدیدة، بل إلى عمل الروح القدس الذي یذكرنا بالحق. ویهبنا تمییزًا لرفض كل تعلیم غریب. 

كل من ]. ٢٢[من هو الكذاب إَال الذي ینكر أن یسوع هو المسیح هذا هو ضد المسیح الذي ینكر اآلب واإلبن "
]". ٢٣ [ینكر اإلبن لیس له اآلب أیضًا ومن یعترف باإلبن فله اآلب أیضاً 

ÐÎ .المرجع السابق 
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الكذاب هو الذي یرفض الحق منكرًا أن یسوع هو المسیح. أي یرفض الرب كمخلص له منكرًا تأنسه، أو یرفض عمل 
المسیح في حیاته فیسلك بروح الضالل رغم دعوته مسیحیًا، هؤالء یعترفون أنهم یعرفون اهللا لكنهم باألعمال یفرضونه 

). ١٦ : ١(تي 

 : ١١ومن یرفض المسیح ال یتمتع باآلب واإلبن ألنه وال أحد یعرف اآلب إَال اإلبن ومن أراد اإلبن أن یعلن له (مت 
٢٠ .(

ثباتنا في اهللا   .د

وأما أنتم فما سمعتموه من البدء فلیثبت إذا فیكم. إن ثبت فیكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أیضًا تثبتون في اإلبن "
]". ٢٥[وفي اآلب. وهذا الوعد الذي وعدنا به هو الحیاة األبدیة 

أما بالنسبةلنا نحن الذین لم ننشق عن الكنیسة، فلنثبت عیما سمعناه من البدء وتسلمناه جیًال بعد جیل. وبثباتنا في 
كتبت إلیكم اإلیمان المستقیم والحیاة نثبت في اإلبن وفي اآلب متطلعین إلى الوعد الذي نشتهیه أي "الحیاة األبدیة". "

]". فغایة كتابته توجیه أنظار المؤمنین حتى ال یضلهم المبتدعون بأسالیبهم المخادعة ٢٦ [هذا عن الذین یضلونكم
  ...

وأما أنتم فالمسحة التي أخذتوها منه ثابتة فیكم وال حاجة بكم إلى أن یعلمكم أحد كما تعلمكم هذه المسحة عینها "
]". ٢٧ [عن كل شئ

وأما أنتم أي المؤمنون ففینا مسحة القدوس ثابتة، ولسنا محتاجین إلى تعالیم غریبة جدیدة تلك الذي بلغت ما یقرب 
وهي حق  طائفة جدیدة. أما نحن فلنثبت على ما سلمه لنا الروح القدس، روح الحق الذي لیس فیه خداع "٦٠٠من 

). ١٠ :٢٣" حیث یختفي جمیع المعلمین فال یخدموا من عندهم بل في المعلم الواحد وهو المسیح (مت ولیست كذباً 

". كما علمتكم تبنونإذًا لنثبت في هذا التعلیم "

  

محبو اهللا وبنوتهم له  .٤

]. ان علمتم أنه بار فاعلموا ٢٨"واآلن أیها األوالد اثبتوا فیه حتى إذا أظهر یكون لنا ثقة وال نخجل منه في مجیئه [
]". ٢٩أن كل من یصنع البر مولود منه [

إذ یثبت محبو اهللا في كالمه بالسحة الثابتة فیهم عندئذ: 

 یصیر لهم رجاء وشوق نحو مجیئه كعروس تنتظر عریسها، لتعیش في حضنه تراه وجهًا لوجه في األبدیة.  .أ

إذ یعلمون أنه بار ال یقبلوا كأوالد له إَال أن یكونوا على مثال أبیهم فیجاهدوا مثابرین لعمل البر بقوة المسحة التي  .ب
 فیهم.
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 األصحاح الثالث
یتحدث الرسول في هذا األصحاح عن بنوتنا هللا: 

 اهللا بمحبته وهبنا البنوة له .١

 مسئولیتنا كأبناء هللا  .٢

 تشبهنا به في الطهارة  .أ

 تشبهنا به في عدم فعل الخطیة  .ب

 تشبهنا به في صنع البر والحب .ج

 ثقتنا في اهللا أبینا .د

 

 

اهللا بمحبته وهبنا البنوة له  .١

إذ ختم الرسول األصحاح السابق بقوله "ان كل من یصنع البر مولود منه" بدأ یحدثنا عن مركزنا بالنسبة هللا ممیزًا بین 
عائلتین روحیتین في العالم، إحداهما تنتسب هللا واألخرى تنتسب إلبلیس. 

نحن كمؤمنین بالرب یسوع اعتمدنا بإسمه فصرنا أعضاء في جسده السري وبالتالي انتقلنا إلى البنوة هللا. وكما یقول 
 : ٣الرسول "ألنكم جمیعًا أبناء اهللا باإلیمان بالمسیح یسوع ألن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح" (غال 

٢٦ .(

هذا المركز هو لنا بغض النظر عن حالتنا غیر أنه إن سلكنا بما ال یلیق بأبینا السماوي نكون غیر ثابتین في أبینا. 
وفي هذه الحالة ال تنتفي عنا البنوة بل تتحول إلى دینونة أعظم. فقد یسئ اإلبن إلى أبیه وقد یحرم من المیراث ویطرد 
من حضرة أبیه لكن نسبه ألبیه یبقى مبكتًا لضمیره طول حیاته، ویصیر كمن هو لیس إبنًا یحسبونه هكذا ویشتهي لو 

لم یكن كذلك.  

قائالً : [لنتأمل أیها األحباء أبناء من قد صرنا. لنسلك بما یلیق بآب كهذا. أنظروا القدیس أغسطینوس لهذا یوصینا 
كیف تنازل خالقنا لیكون أبًا لنا؟! لقد وجدنا لنا أبًا في السموات. لذلك وجب علینا اإلهتمام بسلوكنا ونحن على 

 ÐÏاألرض، ألن من ینتسب آلب هكذا ینبغي علیه السلوك بطریقة یستحق بها أن ینال میراثه؟]

؟" انظروا أیة محبة أعطانا اآلب حتى ندعى أوالد اهللا"

ÐÏ ."أغسطینوس: الصالة الربانیة مأخوذة من "عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید 
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أي شرف لنا أعظم من هذا الذي ندعى أبناء الخالق؟! 

عظیمة جدًا هي هذه العطیة المجانیة التي وهبت لنا. لنعمل إذن حتى نقدم عنها حسابًا كما یلیق. 

ماذا ینتفع أولئك الذین یدعون وال البنوة عاملة فیهم؟!  [ÐÐالقدیس أغسطینوس وكما یقول 

كثیرون یدعون أنهم أطباء لكنهم ال یعرفون كیف یعالجون الناس! وكثیرون یدعون ساهرین وهم نیام اللیل كله! 

كم من أناس یدعون مسیحیین لكنهم بأعمالهم لم یوجدوا هكذا، ألنهم لیسوا مسیحیین ال في الحیاة وال في السلوك وال 
في اإلیمان وال في الرجاء وال في المحبة! 

كل إنسان منكم یسلك الصالح ویحتقر أمور العالم وال یختار إرتیاد المالهي، ومن نفسه ال یقبل أن یكون سكیرًا أو 
من أجل هذا ال ینجس نفسه تحت ستار ألعیاد مقدسة ... مثل هذا یحتقره أولئك الذین یفعلون هذه األمور ... "

]". ١ [یعرفنا العالم ألنه ال یعرفه

ومن هو العالم؟ إنه یعني الذین یحبونه ویسكنونه على أساس تعلقهم به، وبهذا اكتسبوا إسمه. 

" لقد سار الرب یسوع المسیح في العالم بنفسه في الجسد. إنه اهللا، وهو قوي في الضعف، فلماذا ال ألنه ال یعرفه"
، وحبهم لتلك األمور دفع فمحبتهم للذة اإلثم جعلتهم ال یعرفونهیكون معروفًا؟ ألنه وبخ على كل خطیة في الناس. 

بهم إلى الحمى وأسأؤا إلى الطبیب]. 

). ألن ٢٥ : ١٧) وما أكده الرب قائالً : "أیها اآلب البار العالم لم یعرفك" (یو ١٠ : ١هذا ما قاله اإلنجیلي (یو 
محبو العالم لهم أب آخر غیر اهللا یحتل قلبهم فال یستطیعوا معاینته، وذاك كما قال الرب للیهود األشرار "لو كان اهللا 
أباكم لكنتم تحبونني ألني خرجت من قبل اآلب وأتیت ... ألنكم ال تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبلیس" 

). ٤٤ – ٤٢ : ٨(یو 

وٕاذ ال یستطیع اإلشرار أن یعرفوا اهللا فكیف یعرفون أوالده؟! 

لكن هذا ال یخیف أوالد اهللا ... ألنهم وٕان حرموا من محبة اإلشرار إَال أنهم یجدون أنفسهم موضوع حب اهللا وكل 
". أیها األحباءقدیسیه، لهذا یدعوهم الرسول "

إن هذه البغضة التي من األشرار ال تشغل بال أوالد اهللا ... "أیها األحباء نحن أوالد اهللا ولم یظهر بعد ماذا سنكون 
]" ٢ [لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله ألننا سنراه كما هو

إن فكر أوالد اهللا مشغول بأمر جد خطیر ... أال وهو الحیاة األبدیة، حیث یلتقون بأبیهم ویكونون مثله ویرونه وجهًا 
لوجه. 

). وكما یقول الرسول "الذي سیغیر شكل جسد تواضعنا ٤ : ٢٢" (رؤ سینظرون وجهه وٕاسمه على جباههمانهم "
). فهل لنا كعروس المسیح وأوالد اهللا أن نتعلق باألمور الزمنیة أو نبالي ٢١ : ٣" (في على صورة جسد مجدهلیكون "

ÐÐ  2مرجع رقم 
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بمضایقات األشرار ما دامت روحنا ناظرة تجاه جامل الرب قائلة: "أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا إستیقظت 
). ١٥ : ١٧بشبهك" (مز 

مسئولیتنا كأبناء هللا   .٢

تشبهنا به في الطهارة   .أ

لقد تصالحنا مع اهللا بالمسیح یسوع، ونلنا بالمعمودیة البنوة له، وٕاذ ارتفعت أفكارنا إلى فوق أصبحنا بالرجاء نسیر كما 
]". ٣[وكل من عنده هذا الرجاء به یطهر نفسه كما هو طاهر یلیق بأبناء اهللا القدوس فنسلك في حیاة طاهرة. "

وقوله "یطهر نفسه" تؤكد مساهمتنا نحن في السلوك، ألنه إن كان لیس لنا أن نتطهر إَال باهللا القدوس، لكن ال نتطهر 
 ما لم نقبل نحن ذلك ونتجاوب مع عمل اهللا مجاهدین ومثابرین ومنتصبین.

تشبهنا به في عدم فعل الخطیة  .ب

]" ومعنى التعدي العصیان، فیصیر اإلنسان بفعله الخطیة عاصیًا أي عاقًا، ٤ [كل من یفعل الخطیة یفعل التعدي"
وتعلمون أن ذاك أظهر لكي یرفع خطایانا وهذا ال یلیق باألبناء. لهذا جاء الرب یسوع یكسر سلطان الخطیة إذ "

]".  ٥ [ولیس فیه خطیة

جاء لینزع شوكة الخطیة ... ولیعلن أنه بال خطیة فنقتدي به ونتعلق به ثابتین فیه كي نصیر نحن أیضًا بال خطیة. 
 لكن هل یعني هذا أنه یوجد إنسان على األرض بال خطیة؟!

تشبهنا به في صنع البر والحب  .ج

أیها األوالد ال یضلكم أحد. من یفعل البر فهو ]. ٦ [كل من یثبت فیه ال یخطئ. كل من یخطئ لم یبصره وال یعرفه"
من یفعل الخطیة فهو من إبلیس من البدء یخطئ. ألجل هذا أظهر إبن اهللا لكي ینقض ]. ٧ [بار كما أن ذاك بار

كل من هو مولود من اهللا ال یفعل خطیة ألن زرعه یثبت فیه وال یستطیع أن یخطئ ألنه مولود من . أعمال إبلیس
]". ٩ [اهللا

ویمك إنجاز هذا الفكر الوارد في هذا النص وغیره في نفس الرسالة فیما یلي:  

 أن من یثبت في النور ال یخطئ. .١

 المولود من اهللا ال یقدر أن یخطئ. .٢

 ).١٨ : ٦یو ١المولود من اهللا یحفظ نفسه والشریر ال یمسه ( .٣

 من یخطئ لم یعرف اهللا وال أبصره. .٤

 من یفعل الخطیة هو من إبلیس. .٥
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هذه النصوص لو اقتطفت من الكتاب المقدس منفصلة من غیر ربطها ببقیة السفر أو ما یسبقها أو یلیها ... ربما 
تدفع باإلنسان إلى فهم أن كل إنسان یخطئ أي خطیة (ألنه من أخطأ في واحدة كسر الناموس كله) لیس إبنا هللا بل 

إلبلیس ... لها قد یدفع به إلى الیأس. 

وعندما تطلع إلیها البعض منفصلة عن بقیة الكتاب المقدس سقطوا في هذه البدعة وهي القول بوجود معمودیتین: 
أحدهما معمودیة الماء الشكلیة من یصطبغ بها یبقى معرضا للخطیة وال یتمتع بالخالص. والثانیة معمودیة الروح 

ومن یتمتع بها یتحصن من الخطیة وال یخطئ وال یستطیع أن یسقط في تجربة ... 

ویبررون قولهم هذا بأنه لو كان في معمودیة الماء یولد اإلنسان میالدًا جدیدًا فلماذا یتعرض المعمدون للخطیة 
ویسقطون مع أن أوالد اهللا ال یخطئون؟ إنه في نظرهم محتاجون إلى معمودیة الروح. 

إذ لم یقل: "إن كان أحد بعد هذا، لكننا نتساءل لماذا لم یذكر السید المسیح في حدیثه مع نیقودیموس عن المعمودیة 
عماده بالماء ال یولد من الروح" بل قال: "یولد من الماء والروح" دون أن یفصلهما عن بعضهما البعض؟ ولم یرد في 
الكتاب المقدس وال في تاریخ الكنیسة أن التالمیذ والرسل وخلفاؤهم كانوا یعمدون بالماء ثم یعودوا لیعمدوا بالروح ... 

؟! 

ثم لو كان حدیثهم صحیحًا فهل كل من یتعرض للسقوط أو یسقط فعًال یكون محتاجًا إلى معمودیة الروح ألنه لم 
یصطبغ بها بعد؟! وعلى هذا یكون یوحنا الحبیب أثناء كتابته للرسالة قائالً : "إن قلنا أنه لیس لنا خطیة نضل أنفسنا" 

)، لم یعتمد ١٨ : ٧لم یعتمد بعد بالروح؟! وبولس الرسول الذي قال: "لیس ساكن فّي أي في جسدي شئ صالح" (رو 
أیضًا بالروح؟" 

ولماذا لم یطلب الرب یسوع من أساقفة أو مالئكة كنائس آسیا الذین حذرهم في سفر الرؤیا طالبًا منهم التوبة أن 
یعتمدوا بالروح؟! 

، إَال أنه ال یكمل إنسانًا ... یفشل العماد المقدس عمل كامل ویهبنا الكمال [ÐÑالقدیس مرقس الناسك لكن كما یقول 
(یهمل) في تنفیذ الوصایا ... 

واإلنسان یتوجه بإرادته حیثما یحب، حتى بعد المعمودیة، إذ ال تسلبنا المعمودیة حریتنا. فعندما یقول الكتاب المقدس 
)، إنما یتكلم عن اإلرادة الخاصة بكل شخص، حتى ال یعود یلتفت كل ١٢ : ١١"ملكوت السموات یغتصب" (مت 

 إلى الشر، وٕانما یثبت في الخیر. – بعد ما تعمد –منا 

والذین نالوا قوة لتنفیذ الوصایا، یوصیهم الرب كمؤمنین أن یجاهدوا فیها حتى ال یرتدوا عنها ...  

). ولكن إذ نلتم هذه القوة ٥ : ١٠كو ٢)، وملكتم قوًة وسلطانًا لهدم ظنون (٢٧ : ٣لقد لبستم المسیح بالمعمودیة (غل 
للغلبة علیها، مع ذلك لم تعملوا على هدمها منذ اللحظة األولى التي تخطر الظنون فیها على بالكم فإنه من الواضح 

أنكم محبون للشهوات في عدم إیمان حتى أنكم قبلتموها وتصادقتم معها. 

ÐÑ  ٩٢، ٩٠ ص ١١٦٦الفیلوكالیا طبعة. 
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لكن ما هو تفسیر اآلیات السابقة؟ 

 رأي القدیس أغسطینوس .١

[یقول الرسول: "كل من هو مولود من اهللا ال یفعل الخطیة" ... وفي نفس الرسالة یقول: "إن قلنا أنه لیس لنا خطیة 
نضل أنفسنا ولیس الحق فینا" فماذا یفعل اإلنسان إزاء هذین القولین في نفس الرسالة؟ 

فإن اعترف أنه خاطئ یخشى لئال یقال عنه أنه لیس مولود من اهللا، وٕان قال أنه صالح وال یخطئ یواجه القول الثاني 
"نضل أنفسنا" ...  

فالرسول یقصد خطیة معینة ال یستطیع المولود من اهللا (كإبن هللا) أن یرتكبها. هذه الخطیة متى ارتكبها صار اإلنسان 
). ٣٤ : ١٣" (یو أن تحبوا بعضكم بعضاً مخطئًا في الكل ... أال وهي كسر الوصیة؟ "وصیة جدیدة أنا أعطیكم 

وهكذا یرى القدیس أغسطینوس أنه یستحیل على اإلنسان كإبن هللا أال یحب أخوته، فإن لم یحب أخوته یكون قد 
انحرف عن السمة التي وهبت له وهي المحبة. 

مطالبًا المعتمدین أن یتشبهوا باهللا بأن یظهروا محبة هادئة داخلیة نحو ÐÒ األب شیریمونهذا أیضًا مانادى به 
الصالحین والطالحین ...  

 ÏÒرأي البابا أثناسیوس الرسولي  .٢

یرى القدیس أن [الكلمة ارتدى جسدًا مضمدًا كل لدغة الحیة، نازعًا كل شر ینبع عن عواطف الجسد، مبطًال أیضًا 
الموت المصاحب للخطیة ... وكما كتب یوحنا "ألجل هذا أظهر إبن اهللا ینقض أعمال إبلیس"] 

هذه هي اإلمكانیة المعطاة لنا كأوالد هللا فصار لنا أن نهزم أعمال إبلیس بالرب یسوع لكن لیس قهرًا بل حسب إرادتنا 
 ... أي إن ثبتنا فیه وتمسكنا به.

 رأي العالمة ترتلیان .٣

[یؤكد الرسول أننا ال نخطئ قط، وقد عالج هذا بتوسع حتى ال نذعن للخطیة، موضحًا لنا أن الخطایا قد نقضها 
السید المسیح فصار لنا أن نسلك في النور ...  

غیر أن هناك بعض الخطایا الیومیة التي یرتكبها اإلنسان ونخضع جمیعًا لها ... فإن لم نجد عفوًا عنها یصیر 
 الخالص مستحیًال بالنسبة للجمیع ...].

 ÐÔرأي القدیس ایرونیموس (چیروم) .٤

ÐÒ  ٩ : ١١ ١٩٨٦راجع مناظرات یوحنا كاسیان طبعة. 

ÐÓ  راجعAthanasius: 4 discourses against the Arians 2 : 89. 

ÐÔ ضد جوفنیانوس 
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[أما المنطق الثاني لجوفنیانوس فهو أن اإلنسان الذي اعتمد ال یقدر الشیطان أن یجربه (یسقطه). ولكي ما یهرب 
جوفیانوس مما یتهم به بأن قوله هذا سخیف، یضیف قائًال (ولكن متى جرب أحد فإنه بها یظهر أنه قد اعتمد بالماء 

ولیس بالروح، وذلك كما في حالة سیمون الساحء. وفي هذا یقول یوحنا "كل من هو مولود من اهللا ال یفعل خطیة ألن 
). وفي ١٠، ٩زرعه یثبت فیه وال یستطیع أن یخطئ ألنه مولود من اهللا. بهذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبلیس" (ع 

 : ٥یو ١النهایة یقول الرسول "كل من ولد من اهللا ال یخطئ بل المولود من اهللا یحفظ نفسه والشریر ال یمسه" (
١٨  .[(

هذا یمكن أن یكون صعبًا بحق ویعجز اإلنسان عن حل المشكلة تمامًا لو لم یكمل الرسول قائالً : "أیها األوالد أحفظوا 
). فلو كان المولود من اهللا ال یخطئ قط وال یقدر الشیطان أن یجربه فكیف ٢١ : ٥یو ١أنفسكم من األصنام" (

یأمرهم محذرًا إیاهم من التجربة؟! 

كذلك نقرأ في الرسالة "إن قلنا أنه لیس لنا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا. إن اعترفنا بخطایانا فهو أمین وعادل 
 - ٨ : ١یو ١حتى یغفر لنا خطایانا ویطهرنا من كل إثم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبًا وكلمته لیست فینا" (

١٠ .(

انني أفترض أن یوحنا قد اعتمد وكتب ألناس معمدین، وٕاني أتصور أن كل خطیة هي من الشیطان، فإننا نجد یوحنا 
یعترف هنا بنفسه أنه خاطئ ویترجى الغفران بعد عماده. 

ماذا أقول یا صدیقي جوفیانوس؟! هل الرسول یناقض نفسه؟ حاشا! إنما یوضح الرسول سبب حدیثه هذا بقوله: 
"یاأوالدي أكتب إلیكم هذا لكي ال تخطئوا. إن أخطأ أحد فلنا شفیع ... بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصایاه 

). ٦ – ١ : ٢یو ١..." (

إن سبب حدیثي لكم یاأوالدي بأن المولود من اهللا ال یخطئ هل لكي ال تخطئوا، حتى تعرفوا أنه طالما أنتم تخطئون 
فإنتم غیر ثابتین في المیالد الذي یهبه اهللا لكم. 

نعم. إن الذین یثبتون في ذلك المیالد ال یخطئون، ألنه "أي شركة للنور مع الظلمة؟! وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟! 
). وكما یتمیز النهار عن اللیل، هكذا البر عن الشر، والخطیة عن األعمال الصالحة، والمسیح ١٥، ١٤ : ٦كو ٢(

عن ضد المسیح. 

إن كنا نعطي المسیح مسكنًا في قلوبنا، فلنطرد الشیطان من هناك. 

إن كنا نخطئ ویدخل الشیطان خالل باب الخطیة، ینسحب المسیح للحال. 

)، أي رد الفرح الذي فقدته بالخطیة. ١٢ : ٥١وهنا یقول داود "رد لي بهجة خالصك" (مز 

). والمسیح هو الذي یدعي بالحق ٤ : ٢یو ١أیضًا "من قال قد عرفته وال یحفظ وصایاه فهو كاذب ولیس الحق فیه" (
)، فباطًال نفتخر به ذاك الذي ال نحفظ وصایاه ... ٦ : ١٤(یو 

فیلزمنا أال نظنه أمرًا عظیمًا أن نعرف اهللا الواحد، إن كان حتى الشیاطین تؤمن وترتعب. "من قال أنه ثابت فیه 
). ٦ : ٢یو ١ینبغي أنه كما سلك ذاك هكذا یسلك هو أیضاً " (
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فلخصمنا (جوفیانوس) أن یختار بین أمرین: هو هو ثابت في المسیح أم ال؟! 

إن كان ثابتًا فیه فلیسلك كما سلك المسیح. ولكن إن كان هناك استهتار باألمتثال بفضائل ربنا، یكون غیر ثابت في 
المسیح ألنه ال یسلك كما سلك المسیح "الذي لم یفعل خطیة وال ُوجد في فمه مكر الذي إذ ُشتم لم یكن یشتم عوضاً " 

) ... وٕالیه جاء رئیس هذا العالم ولم یجد فیه شیئًا ... ٢٢ : ٢بط ١(

)، ألنه لیس أحد طاهرًا ٢ : ٣أما بالنسبة لنا فنتطلع إلى ما جاء في رسالة یعقوب "في أشیاء كثیرة نعثر كلنا" (یع 
). ٥، ٤ : ١٤من دنس ولو كانت حیاته یومًا واحدًا على األرض (أي 

ولكي ال نسقط في الیأس المطبق فنظن أننا إن أخطأنا بعد المعمودیة ال یمكننا أن نخلص، قال: "وٕان أخطأ أحد 
فلنا شفیع (محام) ... ". 

لقد وجه هذا القول للمؤمنین الذین نالوا العماد، وهو یعدهم بالرب كمحام یدافع عنهم من جهة خطایاهم وهو ال یقل: 
"فلكم شفیع" بل "فلنا شفیع" حتى ال یظن أحد أنه یقول هذا عمن عماده مفتقر إلى اإلیمان الحقیقي ... 

باطًال یكون لنا محام هو یسوع المسیح، لو أن الخطیة مستحیلة بالنسبة لنا ... 

 "واغفر لنا ذنوبنا ... وال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشریر". فلو أننا نعد العماد ال الصالة الربانیةإننا نقول في 
نخطئ لما طلبنا الغفران عن خطایا غفرت فعًال في المعمودیة! لماذا نصلي لكي ال ندخل في تجربة وننجو من 

الشریر لو أن الشیطان ال یستطیع أن یجربنا؟! 

). ٢٧ : ٩كو ١( یقمع جسده ویستعبده لئال بعد ما كرز لآلخرین هو نفسه یكون مرفوضًا بولس اإلناء المختار
ویكتب إلى أهل كورنثوس "ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحیة حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في 

) ...  ٢ : ١٠كو ١) ... وأیضًا  "وٕان من یظن أنه قائم فلینظر أن ال یسقط" (١١، ١٠ : ٢كو ٢المسیح" (

). ٥ : ٧كو ١ویحدث المتزوجین قائالً : "ثم تجتمعوا أیضًا لكي ال یجربكم الشیطان بسبب عدم نزاهتكم" (

ویكتب إلى أهل أفسس: "فإن مصارعتنا لیس مع لحم ودم بل مع الرؤساء مع السالطین مع والة العالم على ظلمة  
)، فهل یظن أحد أننا في أمان ویلزمنا أن ننام بعد ما ١٢ : ٦(؟؟ هذا الدهر مع أجناد الشر الروحیة في السمویات" 

نعتمد؟! 

ویقول في رسالته إلى العبرانیین: "ألن الذین استنیروا مرة وذاقو الموهبة السماویة وصاروا شركاء الروح القدس. وذاقوا 
كلمة اهللا الصالحة وقوات الدهر اآلتي وسقطوا ال یمكن تجدیدهم أیضًا للتوبة إذ هم یصلبون ألنفسهم إبن اهللا ثانیة 

). ونحن ال نقدر أن ننكر أن الذین استناروا هم معمدین ... فلو أن المعمدین ال ٦ – ٤ : ٦ویشهرونه" (عب 
یخطئون فكیف یقول عنهم الرسول هنا "سقطوا"؟. 
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 یبتسمان لهذا قائلین بأنه یستحیل التجدید (الذهني) مرة أخرى خالل التوبة بالنسبة للذین ÐÕإن فونتنیانوس ونوفاتیوس 
صلبوا إبن اهللا وشهروا به ...  

ولكن یصحح هذا الخطأ (في الفهم) ما جاء بعد ذلك "ولكننا قد تیقنا من جهتكم أیها األحباء أمورًا أفضل ومختصة 
بالخالص وٕان كنا نتعلم هكذ. ألن اهللا لیس بظالم حتى ینسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو إسمه إذ قد 

). فلو أن اهللا یعاقب على الخطیة وال یهتم باألعمال الصالحة لنسبنا ١٠، ٩ : ٦خدمتم القدیسین وتخدمونهم (عب 
بهذا هللا ظلمًا عظیماً . لكن كأن الرسول یقول لهم انني أتحدث معكم بهذا لكي أسحبكم من خطایاكم وأجعلكم أكثر 

حرصًا خشیة الیأس. ولكنني أیها األحباء إنني أتتبع أمورًا أفضل بالنسبة لكم، وأمورًا فیها خالص. فإنه ال یلیق 
البعض بر اهللا أن ینسى أعمالكم الصالحة إذ بالحقیقة خدمتم القدیسین وتخدمونهم من أجل إسمه، فیتذكر خطایاكم 

وحدها. 

 أن المعمدین یمكن أن یجربوا ویسقطوا في تجربة إختیارهم یقول: "طوبى للرجل الذي یحتمل یعقوب الرسولوٕاذ یعلِّم 
). ولئال نظن أننا نجرب من ١٢ : ١(؟؟ التجربة". ألنه إذا تزكى ینال إكلیل الحیاة الذي وعد به الرب للذین یحبونه" 

اهللا كما جاء عن إبراهیم في سفر التكوین، أضاف قائالً : "ال یقل أحد إذا جرب اني أجرب من قبل اهللا. ألن اهللا غیر 
مجرب بالشرور. وهو ال یجرب أحداً . لكن كل واحد یجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت تلد 

خطیة والخطیة إذ اكملت ننتج موتاً " 

لقد خلقك اهللا بإرادة حرة، فال نلزم قسرًا تجاه الفضیلة أو الرذیلة، وٕاَال ما كان یوجد إكلیل ...]. 

الخالصة:  

نلخص من هذا أن الرسول یوحنا یوجه أنظارنا إلى المعمودیة مذكرًا إیانا بالبنوة وٕامكانیات السلوك على منوال الرب 
المحب، ألنه لم یعد للخطیة سلطان علینا كقول الرسول "فإذ قد تشارك األوالد في اللحم والدم اشترك هو أیضًا كذلك 
فیهما لكي یبید بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. أي إبلیس ویعتق أولئك الذین خوفًا من الموت كانوا جمیعًا كل 

). وبهذا الحب نستطیع أن نحب وال نقبل إَال الحب. ١٥، ١٤ : ٢حیاتهم تحت العبودیة" (عب 

) دإ صار لإلنسان الجدید أن یدوس على الخطیة وشوكتها، ویحیا ١٤ : ٦هكذا لم تعد بعد الخطیة تسودنا (رو 
بالرب یسوع المحب سالكًا في الروح. 

هذه اإلمكانیة تكون لنا باختیارنا كأوالد اهللا ال نخطى ما دمنا مرتبطون بالرب ثابتین فیه ... وفي اللحظة التي نخطئ 
فیها نكون قد انحرفنا عن وضعنا الحقیقي كأبناء، ومع هذا فإن طریق الدموع مفتوح. 

ÐÕ  مبتدعان مانیان ینادیان بأنه بعد العماد ال یمكن قبول اإلنسان إن سقط في خطایا معینة. وقد أثار هذا قلب القدیس امبروسیوس وكتب
رسالتین عن "التوبة" ردًا على أتباع نوفانیوس كاشفًا فیها مقدار حب اهللا لخالص كل نفس، وكیف أن رسالة الكنیسة هي أن تحل الخطایا 

 للتائبین مهما بلغت خطایاهم، حتى ولو بعد العماد. وقد سبق أن ترجمت الرسالتین وبوبتا في كتیب مطبوع بإسم "ترفقوا بالخطاة!!".
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فالمحبة الحقیقیة هي الخط الفاصل بین أوالد اهللا السالكین كأبناء وبین أوالد إبلیس السالكین على منوال أبیهم أي 
بهذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبلیس. كل من ال یفعل البر وكذا من ال یحب الكراهیة والخطیة. لهذا یقول الرسول: "

]. ١٠ [أخاه

فالحب هو سمة صلیب ربنا یسوع المسیح، ننمو فیه مادمنا ثابتین في الرب أما من ال یحب فینحرف تجاه طریق 
إبلیس رافضًا البنوة هللا مختارًا البنوة إلبلیس. 

[إذن لندرب أنفسنا على محبة األخوة ... فإن أحببت أخاك ستعاین اهللا، ألن بمحبتك ألخیك تعاین المحبة ذاتها التي 
 ÐÖفیها یسكن اهللا]

ألن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء: أن یحب بعضنا بعضاً . لیس كما كان قایین من الشریر وذبح أخاه. "
]". ١٢ [ولماذا ذبحه؟ ألن أعماله شریرة وأعمال أخیه بارة

[لم یكن قایین یعرف المحبة. وما كانت قرابین هابیل تقبل لو لم یكن یعرف المحبة. فكالهما قدم القرابین، أحدهما قدم 
من ثمار األرض واآلخر من نتائج القطیع. 

أتظنوا یا أخوتي أن اهللا یبغض ثمار األرض ویحب نتاج القطیع؟! حاشا! فإن اهللا ال ینظر إلى األیدي وما تحملها بل 
إلى القلب. فمن قدم التقدمة من قلب محب قبله الرب، أما من قدم التقدمة بقلب حاسد فقد أدار الرب عنه وجهه 

فالرسول یقصد بأعمال هابیل الصالحة "المحبة"، كما یعني بأعمال قایین الشریرة كراهیته ألخیه. الذي لم یكتف عند 
 ×Ðالكراهیة والحسد بل قام وقتله بدًال من أن یمتثل به. وهكذا ظهر قایین كإبن إلبلیس وهابیل كإبن هللا]

]. ألن ١٣" [ال تتعجبوا یا أخوتي إن كان العالم یبغضكمهكذا أوالد اهللا یحبون وأوالد إبلیس ال یقدرون أن یحبوا لهذا "
الذین تعلقوا بالعالم أي األشرار لیس لهم روح الحب الحقیقي وال یطیقوا اهللا وال أوالده.  

]". ١٤ [نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحیاة"

أما نحن فإذ صرنا ثابتین في مصدر في مصدر حیاتنا الرب یسوع فنحب اخوتنا به وعلى مثاله، فإننا بهذا نكون قد 
تمتعنا بالحیاة وانتقلنا من حالة الموت التي هي الدفن في الخطیة والتراخي فیها واإلستسالم لها. 

 [ألن القتل ینبع من البغضة، لذلك ÑÎ]" وكما یقول القدیس چیروم١٥ [كل من یبغض أخاه فهو قاتل نفسلكن "
فالذي یبغض ولو لم یقتل فریسته، یحسب قلبه قاتالً ] وهكذا ال ینتقل القلب إلى الحیاة بل یبقى في الموت. 

فإن كان هذا هو عمل الحب وهذه هي نهایة البغضة، فمن أین لنا أن نعمل الحب؟ 

]". ١٦ [بهذا عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه ألجلنا فنحن ینبغي أن نضع نفوسنا ألجل أخوتنا"

ÐÖ  2أغسطینوس: مرجع رقم 

Ð×  2أغسطینوس: مرجع رقم 

ÑÎ His letter to Castoina his maternal aunt 
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هذه السید أحب العبید حتى الموت حتى یقتني العبید آثار خطواته فیحبون زمالءهم العبید مثله. وكما یقول الرب: "
" (یو هي وصیتي أن تحبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم. لیس حب أعظم من هذا أن یضع أحد نفسه ألجل أحبائه

١٣، ١٢ : ١٥ .(

وأما من كان له معیشة العالم ونظر وٕاذ أراد الرسول أن یدربنا على الحب العملي طلب منا أن نبدأ بالعطاء قائالً : "
]" ١٧ [أخاه محتاجًا وأغلق أحشاأه عنه فكیف تثبت محبة اهللا فیه؟!

فإذ تذوق الحب خالل العطاء المادي نستعذبه وندرك حالوته الداخلیة، فنستطیع بالرب یسوع أن نحب أخوتنا ونحب 
اهللا حتى الموت. 

فالرب ال یطلب الصدقة ألجل إشباع الفقراء إنما لنقدم له تقدمة الحب الشهي بیتقبلها وكما یقول الرسول عن العطاء: 
). ١٧ : ٤"لیس ألني أطلب العطیة بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم" (في 

 [إنها تعلمك كیف تصیر شبیهًا باهللا. وهذه رأس كل الخیرات]. ÐÎالقدیس یوحنا ذهبي الفم والسبب الثاني مایقوله 

. ÑÐوالسبب الثالث هو أن فیها مشاركة أعضاء جسد المسیح المتألم لبعضه البعض 

]" ١٩ [بهذا نعرف أننا من الحق وتسكن قلوبنا قدامه]. ١٨ [یا أوالدي ال نحب بالكالم واللسان بل بالعمل والحق"

إن أحببنا أخوتنا عملیًا وبالحق أي في المسیح یسوع ولیس بقصد المجد الباطل فإننا بهذا نعرف أننا ثابتون في الرب 
یسوع "الحق"، وتطمئن قلوبنا قدام اهللا فاحص القلوب. 

أي في حبنا ألخوتنا ال نطلب مدیح الناس وال شهادتهم، ألنهم ال یعرفون دوافعنا الداخلیة، بل شهادة اهللا ألن "فخرنا 
) أي مجدنا الداخلي السري الذي ال یتعرف علیه إَال اهللا والنفس. ١٢ : ١كو ٢هو هذا شهاداة ضمیرنا" (

 فاهللا أعظم من قلوبنا ویعلم كل شئ"، أي إن أعلنت لنا حیاتنا الداخلیة أن دوافعنا غیر سلیمة "ألنه إن المتنا قلوبنا"
]"، أي لنرتمي على اهللا معترفین له بضعفنا رغم مدیح الناس لنا ... وهو أعظم من قلوبنا قادر على إصالح ٢٠[

دوافعنا. 

]"، بعمنى إن شهدت قلوبنا لنا أننا نحب حبًا حقیقیًا فلنا ٢١[أیها األحباء إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو اهللا "
ثقة لیس في جهة الناس بل من نحو اهللا.  

ثقتنا في اهللا أبینا  .د

 ]".٢٢ [مهما سألنا ننال منه ألننا نحفظ وصایاه ونعمل األعمال المرضیة أمامه"

إذ نحب نحفظ وصایاه ویسر هو بنا فال یجعلنا معتازین شیئًا بل یأتمنا على كل شئ، إذ نحن أمناء في حبنا ألخوتنا. 

ÑÏ  ١٤٦ أیضًا ٦٤الحب األخوي طبعة. 

ÑÐ  ١٤٢ – ١٤٠راجع أقوال اآلباء في "الحب األخوي" أیضًا. 
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وماهي األمور التي نعملها فترضیه؟ 

وهذه وصیته أن نؤمن بإسم إبنه یسوع المسیح، أي نقبله فادیًا ومخلصًا ممسوحًا ألجل التكفیر عن خطایانا " .١
 ".أن نؤمن بإسم یسوع المسیح

 ".ونحب بعضنا بعضًا كما أعطانا وصیةنحب أخوتنا فنتمتع بحب اهللا لنا " .٢

بتنفیذنا الوصیة أي نؤمن باسم إبنه ونحب األخوة، بهذا نثبت فیه وهو فینا إذ یقول الرسول:  

]". ٢٤ [من یحفظ وصایاه یثبت فیه وهو فیه. وبهذا نعرف أنه یثبت فینا من الروح الذي أعطانا"

فثبوتنا في اهللا لیس كالمًا أو مجرد تخیالت لكن یتطلب حفظنا وصایاه التي تدور حول الحب ... ومن یقدر أن یحب 
[بهذا الروح القدس تتطهر النفس وتقتات. هذا هو القدیس أغسطینوس إَال بالروح القدس الذي أعطانا. وكما یقول 

روح اهللا الذي ال یمكن أن یكون للهراطقة والمنشقین عن الكنیسة بالنسبة للذین لم ینفصلوا عنها عالنیة لكنهم انفصلوا 
بعصیانهم لها، هؤالء صاروا قشًا ال قمحًا رغم وجودهم فیها]. 
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األصحاح الرابع 
یحثنا الرسول في هذا األصحاح على "المحبة" فیحدثنا عن:  

 ٦ - ١المحبة والحكمة: الحب یعني رفضنا ما یضاد روح الرب   .١

 ١١ - ٧المحبة الحقیقیة مصدرها الصلیب     .٢

 كیف نتذوق المحبة؟ .٣

 ١٦ - ١٢خالل حبنا ألخوتنا      .أ

 ٢١ - ١٧خالل انتظارنا یوم الرب بفرح     .ب

 

المحبة والحكمة  .١

أیها األحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا األرواح هل هي من عند اهللا ألن أنبیاء كذبة كثیرین قد خرجوا إلى "
]". ١ [العالم

الحب یهب لإلنسان بساطة فیصدق كل شئ ... لكن ینبغي أن یكون مالزمًا له روح التمییز أو الحكمة حتى ال 
ینخدع اإلنسان بالمعلمین الكذبة الذین یأتون تحت إسم "المسیح" ویتسترون بكلمة "المحبة" لیخفوا اسمهم في بریق 

كلمات جذابة وفلسفة باطلة مدعین أنهم مرشدین بالروح القدس. 

 ٢٤" (مت انظروا ال یضلكم أحد فإن كثیرین سیأتون بإسمي ... ویضلون كثیرینولقد حذرنا الرب من هؤالء قائالً : "
 :٥، ٤ .(

)، وقد أشار الرب عن ٨ : ٩ مهما بدا عذبًا وحلوًا وظهر مقدسًا (أم ماء غریبویحذرنا سلیمان الحكیم أال نشرب من 
). إذن لنحذر ممن یدعون أنهم مرشدون بالروح وهم غرباء عن الكنیسة. ٢٧ : ٧الروح القدس بالماء (یو 

ولقد خاف الرسول على الكنیسة من أمثال هؤالء قائالً : "فإني أغار علیكم غیرة اهللا ألني خطبتكم لرجل واحد ألقدم 
عذراء عفیفة للمسیح. ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحیة حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في 

 لم إنجیًال آخر لم تأخذوه أو روحا آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذون بیسوع آخرالمسیح. فإنه إن كان اآلتي یكرز 
). ٤ -٢ : ١١كو ٢تقبلوه ..."  (

إنه یخشى خالل بساطتها تتقبل مسیحًا آخر أو روحًا آخر أو إنجیًال آخر، وهو لیس آخر ولكن یعلنونه بفهمهم 
). ٩ – ٦ : ١الخاص وأهوائهم (غال 

). ١٤ – ١٣ : ١١كو ٢والخطیر فیهم أنهم "یغیرون شكلهم كخدام للبر" (
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 [یلزمنا أوًال أن نختبر بكل حرص كل فكر یدخل إلى قلوبنا وكل تعلیم نقبله لنرى إذا كان قد ÑÑاألب موسى ویقول 
تنقى بنار الروح القدس اإللهي السماوي أو ینتمي إلى خزعبالت الیهود، أو هو ثمرة كبریاء الفلسفة البشریة التي لیس 

لها إَال سطحیات التدین. 

فینخدع البعض بهذا النوع، إذ یغویهم حسن التنسیق وتجذبهم التعالیم الفلسفیة التي تخدع ألول وهلة بما فیها من 
بعض المعاني الورعة التي تتفق مع الدین ... 

ومن جهة أخرى یلزمنا أن نحرص لئال یوضغ أمامنا تفسیرًا خاطئًا للذهب النقي الذي هو الكتاب المقدس فنخدع 
 .[...

لكن قد تسأل: وما هي عالمات الروح الحقیقي؟  

وكل روح ال ]. ٢ [بهذا تعرفون روح اهللا. كل روح یعترف بیسوع المسیح انه قد جاء في الجسد فهو من اهللا"
یعترف بیسوع المسیح أنه قد جاء في الجسد فلیس من اهللا. وهذا هو روح ضد المسیح الذي سمعتم أنه یأتي 

]". ٣[واآلن هو في العالم 

أن القدیس أغسطینوس المعلم الحقیقي هو الذي یشهد للسید المسیح الذي جاء إلى العالم لیخلصنا. لكن كما یقول 
هناك بدع كثیرة لم تنكر مجئ الرب یسوع في الجسد لكن منها من أنكر الهوته أو الهوت الروح القدس مثل 

األریوسیة أو أتباع سابلیانوس ... فهل هذه البدع من اهللا؟  

إنهم بال شك لیسوا منا وٕاال ما كانوا خرجوا عنا. لقد خرجوا عن الكنیسة جسد المسیح الواحد، وصار لهم إیمان 
مخالف وفكر مغایر، وبذا صاروا ضد المسیح حتى ولو نسبوا أنفسهم له. 

 طائفة، الكل یؤكد أن أیمانه هو أیمان الكنیسة السلیم ٦٠٠واآلن بعدما بلغ في الخارج عدد الطوِائف ما یقرب من 
فكیف نتحقق اإلیمان الحقیقي الخالص من اإلیمان المزیف؟ ... 

لنعد إلى إیمان الكنیسة الواحد بروح الكنیسة وفكرها الواحد من أقصى المسكونة إلى أقصاها قبل اإلنقسام في مجمع 
خلقیدونیة المشئوم (في القرن الخامس) فإن الكنیسة خالل األربعة قرون األولى ... رغم انتشارها شرقًا وغربًا، مع 

اختالف البیئات وتعدد األبروشیات وكثرة الرعاة وضخامة الكتابات المسیحیة إَال إنها تمتاز بوحدة الفكر، فال عجب 
إن رأینا كتابات باسیلیوس الكبیر أسقف قیصریة هیالري أسقف بواتیه وذهبي الفم إسقف القسطنطینیة وأثناسیوس 

الرسولي أسقف االسكندریة والبابا كیرلس الكبیر ... الخ آالف من اآلباء القدیسین كتبوا وفسروا وبعثوا رسائل لبعضهم 
البعض أو لرعایة شعبهم ... وكأن الكل قد تتلمذ في مدرسة واحدة بفكٍر واحد. 

إذن لنحذر من المخادعین الذین یعتمدون على قدرتهم الذاتیة في اإلقناع الشخصي ومظهرهم الخارجي ... وال نخف 
انتم من اهللا أیها األوالد وقد غلبتموهم ألن الذي فیكم أعظم من الذي في أو نضطرب ألنه كما یقول الرسول: "

]". ٤[العالم 

ÑÑ  ٢٠ : ١م ١٩٨٦مناظرات یوحنا كاسیان طبعة. 
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هكذا یشجعنا الرسول، ألن الذي فینا روح الحق الذي ال ینهزم، به صرنا أعضاء في جسد المسیح السري هذا الذي 
)، وبه صار لنا روح الغلبة والنصرة ضد الشر. ٢٣ : ٦" (یو أنا قد غلبت العالمقال: "

]" ٥ [هم من العالم من أجل ذلك یتكلمون من العالم والعالم یسمع لهم"

إنهم من العالم ... لهنا ال یقصد كل سكان العالم بل الذین تعلقت قلوبهم بمحبة األمور الزمنیة. لذلك فإن دوافعهم في 
الكرازة دوافع زمنیة "یتكلمون من العالم"، إّما لمكسب مادي أو سیاسي (كما نرى لألسف في بعض االرسالیات 

األجنبیة) أو بدوافع اإلعتداد بالذات وحب الظهور ... 

المنمقة والمظهر المملوء لینًا ولطفًا دون أن یكون لهم الحب في الداخل. الخدع  هؤالء یستخدمون 

 نحن من اهللا فمن یعرف اهللا یسمع لنا ومن لیس من اهللا ال یسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضالل"
]٦ ."[

یضع الرسول "اإلستماع لنا" هو الحد الفاصل بین روح الحق وروح الضال ،وماذا یعني كلمة "لنا" إَال التالمیذ والرسل 
القدیسین، رافضین كل فكر فلسفي من الذین سلموا اإلیمان للكنیسة نقیاً . لیت الكل یرجع إلى اإلیمان الرسولي المسلم 

محدث. 

المحبة الحقیقیة مصدرها الصلیب  .٢

ومن ال ]. ٧ [أیها األحباء لنحب بعضنا بعضًا ألن المحبة هي من اهللا وكل من یحب فقد ولد من اهللا ویعرف اهللا"
]". ٨ [یحب لم یعرف اهللا ألن اهللا محبة

یقول الرسول "لنحب" ولیس "لنحاول أن نحب" ألنه قد وهب لنا إمكانیة الحب الذي من اهللا. بهذا الحب نمتثل بأبینا إذ 
هو "محبة". 

 [اهللا محبة وینبوع كل حب ... كذلك جعل الخالق المحبة من سماتنا قائالً : ÑÒالقدیس غریغوریوس النزینزيیقول 
) فإن لم توجد فینا المحبة نكون قد ٣٥ : ١٣"بهذا یعرف الجمیع أنكم تالمیذي إن كان لكم حب بعضًا لبعض" (یو 

غیرنا الخاتم الذي به نتشكل بشكل اهللا. 

 [إن من یود أن یتكلم عن الحب إلتزم أن یتكلم عن اهللا ذاته. فالمحبة المقدسة هي مشابهة اهللا یوحنا الدرجيویقول 
على قدر ما یستطیع البشر]. 

أن اإلنسان یمكن أن یعتمد ومع ذلك ال یتجاوب مع عمل الروح القدس الساكن فیه، القدیس أغسطینوس ویقول 
 : ١١كو ١)، وقد یتناول من جسد الرب ودمه بغیر إستحقاق (١٩صم ١وربما ینال روح النبوة ویتنبأ مثل شاول (

) ... ولكن أمر واحد ال یقدر علیه وهو أن ٢٠ : ٣٦) وقد ینسب نفسه للمسیح فیجدف على إسم اهللا بسببه (خر ٢٩

ÑÒ  ٩الحب األخوي ص. 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


رس   

 

یبقى فیه الشر ویحب ألن من یحب حبًا مصدره اهللا ال یقدر أن یتمسك بعد بشره. هذا هو الحب الحقیقي الذي أعلنه 
اهللا. 

هذا الحب ننال بذاره في المعمودیة وینموا فینا بالتوبة المستمرة والتناول من األسرار المقدسة والصالح مع الجهاد 
والمثابرة ... هذا الحب هو هبة من اهللا الذي أحبنا! 

في هذا هي المحبة لیس أننا ]. ٩ [بهذا أظهرت محبة اهللا فینا أن اهللا قد أرسل ابنه الوحید إلى العالم لكي نحیا به"
]". ١٠ [نحن أحببنا اهللا بل أنه هو أحبنا وأرسل إبنه الوحید كفارة لخطایانا

الحب الحقیقي أعلن على الصلیب، اآلب أحب فبذل إبنه عنا "الذي لم یشفق على إبنه بل بذله ألجلنا أجمعین كیف 
). ٣٢ :٨ال یهبنا معه كل شئ؟!" (رو 

). ٢٠ : ٢واإلبن "أحبني وأسلم نفسه ألجلي" (غال 

هكذا نجد في الصلیب ینبوع الحب الفیاض. كلما تأملنا فیه نخجل أمام محبة اهللا الالنهائیة، وٕاذ أحبنا أوًال قبل أن 
أیها األحباء إن كان اهللا قد أحبنا هكذا ینبغي لنا أیضًا أن یحب بعضنا نعرفه یلیق بنا كأوالد له أن نحب نحن أیضًا "

". بعضاً 

اهللا أحبنا نحن العبید رغم عدم استحقاقنا لحبه فكم باألولى نلتزم نحن بحب اخوتنا مهما یكن طبعهم أو حالهم أو 
تصرفاتهم تجاهنا. 

 هو یحب ... أي فخر لنا كأوالد له أن نتمثل بأبینا لنحب األخوة على مثاله!

 كیف نتذوق المحبة؟ .٣

خالل حبنا ألخوتنا  .أ

]". ١٢ [اهللا لم ینظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضًا فاهللا یثبت فینا ومحبته قد تكملت فینا"

محبة اهللا كاملة، لكننا ال نتمتع بها إَال عندما نفتح قلوبنا ألخوتنا ... بهذا الحب تتنقى قلوبنا بالروح القدس فتقدر على 
معاینة اهللا "طوبى ألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا". 

]". ١٣ [بهذا نعرف اننا نثبت فیه وهو فینا انه قد أعطانا من روحه"

حیث یكون فینا الحب نكون عاملین بالروح القدس المعطى لنا "ألن محبة اهللا قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس" 
). والحب الحقیقي هو الترمومتر لمعرفة ثباتنا في اهللا. ٢ : ٥(رو 

]". ١٤ [ونحن قد نظرنا ونشهد أن اآلب قد أرسل اإلبن مخلصًا للعالم"

أي لم یعد الحب مجهوًال بل نظر التالمیذ والرسل وشهدوا عظم محبة اهللا المعلنة على الصلیب. هذه الشهادة الرسولیة 
تلسلمتها الكنیسة لترضع أوالدها بها لیشبوا على مثال أبیهم. 

]". ١٥[من اعترف أن یسوع هو إبن اهللا فاهللا یثبت فیه وهو في اهللا "
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فمن یقبل شهادة الكنیسة ویعترف بحب اهللا العملي المعلن في الخالص اعترافًا عملیًا یثبت اهللا فیه وهو في اهللا وبهذا 
لم یعد الحب غریبًا عنه بل في داخله. 

]". ١٦ [ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي هللا فینا"

 فإذ صار الحب فینا نكون قد عرفناه وتذوقناه وصدقناه فنتجاوب معه أكثر فأكثر.

خالل انتظارنا یوم الرب بفرح  .ب

]". ١٧"بهذا تكملت المحبة فینا أن یكون لنا ثقة في یوم الدین ألنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أیضًا [

، فإن كمال حبنا هو اشتهاء یوم الرب في ثقة، ألننا كما نسلك هنا على مثاله یكون معهإذ نتذوق حب اهللا ونتجاوب 
لنا نصیب معه هناك. 

حسن أن نبدأ بالمخافة فنرهب یوم الرب، فنتیقظ ضد أعدائنا أي الخطیة ... لكن قدر ما نستعذب محبة اهللا ونحب 
أخوتنا نتوق إلى الرب وتشتهي النفس قبالت العریس منتظرة في فرح یوم عرسها كعذراء عفیفة متحلیة باإلیمان 

والرجاء والمحبة. 

وهكذا ینتزع الخوف لیحتل الحب مكانه إذ یقول الرسول: 

]". ١٨ [ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج"

تزایدت المحبة تناقص الخوف. وكلما قلت المحبة تزاید الخوف لكن إن لم یكن   [كلماÑÓالقدیس أغسطینوس یقول 
خوف فلیس هناك حب. وكما نرى في الحیاكة أن الخیط یطرز بمخراز، فإن لم یخرج المخراز ال یدخل الخیط لیحتل 

مكانه، هكذا یشغل الخوف النفس لكنه ال یظل فیها بل یترل مكانه للحب]. 

 [الخوف من جهنم یشجع المبتدئین حت یتركوا شرهم. أما المتقدمون فإن رغبتهم ف ÑÔ القدیس مرقس الناسكویقول 
المكافأة تحفزهم على تنفیذ الصالح. وأما سر الحب فهو أنه یسمو بالعقل لیرتفع فوق كل المخلوقات خافیًا عن عینیه 

كل شئ غیر اهللا]. 

" ألن الخوف له عذاب"

[عندما یعرف اإلنسان خطیته یتألم ... وٕاذ تدخل المحبة إلى النفس تبرئ كل جراحات الخوف. فخوف اهللا یسبب 
جراحات كما من مشرط الطبیب الذي ینزع الجرح ولو أدى ذلك إلى إتساعه ...  

إذن لیشغل الخوف نفوسنا حتى یحل الحب محله ویلتئم الجرح! ...  

ÑÓ  2مرجع رقم. 

ÑÔ الفیلوكالیا 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


رس   

 

الخوف األول، فیه یخاف اإلنسان لئال یطرح في الجحیم ویحترق بالنار األبدیة مع إبلیس وجنوده. أما الخوف الثاني 
ففیه یخاف لئال یفقد الصالح ویتركه اهللا، إذ هو مشتاق إلى التمتع باهللا ذاته. 

ویمكننا إدراك الفرق بین الخوف الذي تطرحه المحبة إلى خارج، والخوف النقي الثابت إلى األبد إذا ما قارناهما 
بنوعین من النساء: 

سیدة تشتهي إرتكاب الزنا وتتلذذ بالشر، لكنها تخاف نقمة زوجها. تخافه لكنها ال تزال تحب اإلثم، ووجود  .١
زوجها یسبب لها ضیقًا وحزناً . وٕان حدث أن سلكت في الشر تخشى مجیئه ... هكذا یخشى البعض مجئ 

 الرب.

والثانیة تحب زوجها وتشعر أنها مدینة له بقبالتها الطاهرة، فتحفظ نفسها من الزنا مشتهیة مجیئه والوجود  .٢
 معه.

هكذا اإلثنتان تخافان رجلهما ... األولى تخشى مجیئه، والثانیة تخشى لئال یرحل عنها. األولى تخاف عقابه، والثانیة 
تخاف تركه لها. 

فالنفس التي لها الخوف النقي تئن متألمة "رحمة وحكمة أغني لك یارب أرنم. أتعقل في طریق كامل متى تأتي إليّ " 
). في طریق كامل تتعقل فال تخاف ألن المحبة تتطرح الخوف إلى خارج، وعندما یأتي العریس إلى ١ : ١٠١(مز 

ذراعیها تخاف لكن كمن هي في أمان ... تخاف ال من أن تطرح في جهنم، وٕانما لئال یكون فیها إثم أو خطیة 
]. ÑÕفیتركها عریسها 

 نفس المعنى معلمًا إیانا عن قیمة مخافة اهللا موضحًا الفرق بین خوف العبید الذي هو بدایة ÑÖ األب شیریمونیؤكد 
 ٢٣الطریق والمخافة الكاملة النابعة عن الحب العظیم. هذه المخافة التي وصفها النبي على أنها عنى خالصنا (إش 

) وهي من صفات الرب یسوع نفسه إذ یقول النبي "یحل علیه روح الرب ... روح المعرفة ومخافة الرب ... لذته ٦: 
). ١١تكون في مخافة الرب" (إش 

  [هناك من یخاف لئال یجلد، وهذا خوف العبید وهناك من یخاف لئال یخسر وهذا خوف ×Ñ مارفلیكسینوسویقول 
األجیر. وهناك من یخاف لئال یغیظ وهذا خوف الصدیقین]. 

 [إن الرسل أنفسهم مع أنه كان فیهم المعزي إَال أنهم لم یكونا خالین من الخوف مطلقًا القدیس مقاریوس الكبیریقول 
) الناشئین عن النعمة ذاتها ١٣، ١٢ : ٢) ألنه مع الفرح والبهجة كان فیهم أیضًا الخوف والرعدة (في ١٧ : ٩كو ١(

ولیس عن الطبیعة الفاسدة. ولكن تلك النعمة عینها كانت حارسة لهم لئال یزیغوا ولو قلیالً ]. 

ÑÕ  2أغسطینوس: مرجع رقم. 

ÑÖ  ١٣، ١١ : ١١منعًا لإلطالة راجع مناظرات كاسیان. 

Ñ× ١اآلباء الحاذقون في العبادة ج. 
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هكذا حتى الشاروبیم وكل طغمات السمائیین یحبون اهللا لكنهم یقفون أمامه بخوف ورعدة، لیس خوفًا من نار جهنم، 
لكن مهابًة وٕاحترماً . 

تفسیر آخر 

 في حدیثه عن االضطهاد عن الخوف المطروح خارجًا انه الخوف بالمعنى العام، أي ÑÍ العالمة ترتلیانوسیقول 
) فباألولى ١٦ : ٣یو ١خوف اإلنسان على حیاته الزمنیة. فإذ یعلمنا الرسول یوحنا أن نضع أنفسنا ألجل األخوة (

جدًا یلیق بنا أن نصنعه من أجل الرب. أما الذي یخاف من أن یتألم فهذا ال یستطیع أن ینتسب للذي تألم. أما الذي 
ال یخاف من أن یتألم فإنه یكتمل في الحب أي في حب اهللا. 

" نحن نحبه ألنه هو أحبنا أوالً "

) مختارًا إیانا عروسًا له، فأي فضل لنا إن أحببناه ... فنرد له هذه المحبة في ٣٨ : ٥أحبنا ونحن بعد خطاة (رو 
أوالده أخوتنا. 

ألن من ال یحب أخاه الذي أبصره كیف یقدر " وعالمة كذبه هو "إن قال أحد اني أحب اهللا وأبغض أخاه فهو كاذب"
" أن یحب اهللا الذي لم یبصره؟!

فبحبنا لألخوة المنظورین تزول عنا الغشاوة الداخلیة فتعاین قلوبنا اهللا. وبحبنا ألخوتنا نكون قد نفذنا وصیته مبرهنین 
على حبنا له.  

ÒÎ   راجعFuga in Persecutione 9 & 13 De  
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األصحاح الخامس 
في هذا األصحاح یتحدث الرسول عن قوة اإلیمان بالرب یسوع المسیح إبن اهللا: 

 ٣ -١اإلیمان والحب     .١

 ٥ - ٤اإلیمان وحیاة النصرة      .٢

 ١٠ - ٦أساس اإلیمان والشهادة له    .٣

 ١٣ - ١١اإلیمان وعطیة الحیاة األبدیة    .٤

 ١٥ - ١٤اإلیمان واستجابة الصالة    .٥

 ١٨ - ١٦المؤمنون وصالتهم من أجل أخوتهم   .٦

 ٢٠ - ١٩المؤمنون ینالون بصیرة المعرفة    .٧

 ٢١اإلنذار األخیر      .٨

اإلیمان والحب  .١

". كل من یؤمن أن یسوع هو المسیح فقد ولد من اهللا. وكل من یحب الوالد یحب المولود منه"

بعدما تحدث الرسول عن الحب. ربط بین اإلیمان والمیالد الفوقاني والحب. فمیالدنا الثاني یقوم على أساس إیماننا 
بالرب یسوع أنه هو المسیح الذي صالحنا مع أبیه وربطنا به فصارت لنا بالمعمودیة البنوة لآلب والحب له. وحبنا 

. ÒÏلآلب یدفعنا لمحبة اإلبن ذلك كما أنه [لیس لنا حب في داخلنا تجاه اهللا اآلب إَال خالل اإلیمان بابنه]

بهذا وحبنا هللا یدفعنا لمحبة أخوتنا، كما أن حبنا لألخوة ال یكون حقیقیًا خالصًا إَال على أساس حبنا هللا خالل وصایاه "
" بهذا نقبل الجسد بقبولنا الرأس. نعرف أننا نحب أوالد اهللا إذا أحببنا اهللا وحفظنا وصایاه

اإلیمان وحیاة النصرة   .٢

قد یسأل أحد: ومن یقدر أن ینفذ وصایا اهللا؟ من یقدر أن یغلب محبة العالم بكل مغریاته وضیقاته؟ 

خالل إیماننا بالرب یسوع الذي غلب والذي ال یزال یغلب بعمله فینا وسیغلب. فإذ نختفي فیه یصیر الطریق سهًال 
والحمل الثقیل هینًا وٕاغراء العالم كال شئ وضیقات العالم موضوع سرورنا ... 

ألن كل من ولد من اهللا یغلب العالم. وهذه الغلبة التي تغلب العالم إیماننا. من هو الذي ] ٤[ووصایاه لیست ثقیلة "
" یغلب العالم إَال الذي یؤمن أن یسوع هو إبن اهللا؟!

ÒÏ  ٤٢ : ٦القدیس هیالري إسقف بیاتیه: الثالوث. 
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 یرتفع إلى أعالي الفضیلة متخطیًا كل قانون، ناظرًا مرتفعات الكمال اإلنجیلي [كل من یتسلق ÒÐ األب ثیوناسویعلق 
إلى أن ما قد أمر به موسى على أنه أمر بسیط سهل، مدركًا أنه بخضوعه لنعمة المخلص یصل إلى تلك الحالة 

التي هي في غایة السمو.  

 : ٥وعلى هذا ال یكون للخطیة سلطان علیه "ألن محبة اهللا قد انسكبت صف قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رو 
). وبهذا ینزع عنه كل اهتمام بأي أمر آخ، وال یرغب في صنع ما هو ممنوع عنه، أو یهمل فیما قد ُأمر به، لكن ٥

إذ یكن كل هدفه وكل اشتیاقه في الحب اإللهي على الدوام، ال یقع في التلذذ باألمور التافهة، بل ویطلب األمور 
.  ÒÑالمسموح بها 

إنه ال تهلك جذور الخطیة تحت الناموس، إنما تحت النعمة ال تبتر أغصان الشر فحسب أفما تقتلع جذوره التي 
لإلرادة الشریرة؟!]. 

 إَال اإلبن یسوع المسیح الذي مقاومة إبلیس [والحق یقال أنه لم یجرؤ أحد على ÒÒالقدیس كیرلس الكبیر ویقول 
 في یسوع المسیح ونالت إكلیل انتصرت الطبیعة البشریةسكن المغارة فكافحه كفاحًا شدیدًا وهو على صورتنا ولذلك 

الظفر الغلبة ... انتصر المسیح على الشیطان وتّوج هامة الطبیعة البشریة بإكلیل المجد والظفر]. 

أساس اإلیمان والشهادة له  .٣

هذا هو الذي أتى بماء ودم یسوع المسیح ال بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي یشهد ألن الروح هو "
]". ٦ [الحق

إن إیماننا یقوم على أساس دم المسیح، وموتنا ودفننا معه بالمعمودیة. 

) ومعمودیة السید المسیح التي بالماء ٢١ : ١وهنا یمیز الرسول بین معمودیة یوحنا التي بالماء لمغفرة الخطایا (یو 
والروح حیث ندفن مع المسیح ونقوم أیضًا بإنسان داخلي جدید على صورة الرب یسوع. 

هذه هي المعمودیة التي تقوم على صلیب السید المسیح. 

 [كانت مارة عین ماء شدیدة المراراة، فلما طرح موسى الشجرة أصبحت میاهها عذبة. ÒÓالقدیس امبروسیوس یقول 
 یصبح تكرس بسر صلیب الخالصألن الماء بدون الكرازة بصلیب  الرب ال فائدة منه للخالص العتید. ولكن بعد أن 

مناسبًا إلستعماله في الجرن الروحي وكأس الخالص. إذ أنه كما ألقى موسى النبي الخشبة في تلك العین، هكذا أیضًا 
الكاهن ینطق على جرن المعمودیة بشهادة صلیب الرب فیصبح الماء عذبًا بسبب عمل النعمة]. 

ÒÐ  ٥٥٢ – ٥٥٠مناظرات یوحنا كاسیان ص. 

ÒÑ .ضرب أمثلة كثیرة لم أوردها 

ÒÒ  ٢٩٦الحب اإللهي ص. 

ÒÓ  ٨٥٩الحب اإللهي (سر المیالد الجدید) ص. 
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القدیس هذه المعمودیة یشهد لها الروح وشهادته حق، لیست شهادة كالم بل بالعمل إذ هي عمله، وكما یقول 
 [حینما تدخلون في الماء تجدون بعد ماء بسیطًا بل تنتظرون خالصًا بالروح ÒÔ اغریغوریوس أسقف نیصص

القدس، ألنكم تستطیعون بال مانع أن تصلوا للكمال]. 

]". ٧ [فإن الذین یشهدون في السماء هم ثالثه: اآلب الكلمة والروح القدس. وهؤالء الثالثة هم واحد"

یشهد الثالوث األقدس لقوة المعمودیة في العهد الجدید وذلك رأیناه في عماد الرب یسوع، الذي منه استمدت قوتها. 

والمعمودیة هي من اختصاص الروح القدس واهب الغفران والشركة، فیربطنا بالثالوث األقدس. وتقوم على عمل 
الثالوث. إذ تقوم على صلیب المسیح فاآلب أحبنا وأسلم ابنه، اإلبن بذل ذاته على الصلیب حیث ُطعن الرب فخرج 

)، على أساسهما قامت المعمودیة. ٣٤ : ١٩دم وماء (یو 

فشهادة الثالوث األقدس لیست كالمًا بل شهادة أیجابیة. شهادة عمل وبذل من أجل اإلنسان لكي یحیا كإبن هللا. 

وهذه الشهادة السماویة تالزمها شهادة في األرض إذ یقول الرسول:  

]". ٨"والذین یشهدون في األرض هم ثالثة الروح والماء والدم والثالثة واحد [

 [الشهود الثالثة في المعمودیة: الماء والدم والروح هم واحد. ألنك إن انتزعت واحدًا ÒÕ القدیس امبروسیوسیقول 
منها لما وجد سّر المعمودیة. ألنه ماهو الماء بغیر صلیب المسیح؟! عنصر مادي بدون أي فعل سرى! 

 ٣كما أنه الیوجد سر التجدید بدون ماء ألنه "إن كان أحد ال یولد من الماء والروح ال یقدر أن یدخل ملكوت اهللا" (یو 
 :٥ .[... (

 [وٕاذ قال أن الثالثة في الواحد أوضح أنه ال یقصد بالروح والماء والدم المفهوم العام ÑÕالقدیس أغسطینوس ویقول 
بل هي أمور سریة. 

إلن مادة الروح ومادة الماء ومادة الدم لیسوا واحداً . ولكن كما نقول مثًال أن الصخرة والماء هما واحد قاصدین 
بالصخرة المسیح وبالماء الروح القدس. 

من یشك في أن الصخرة والماء هما مادتان مختلفتان، لكن إذ السید المسیح والروح القدس طبیعة واحدة لكل نقول أن 
الصخرة والماء واحد. 

إننا نعلم أن ثالثة خرجوا من جسد الرب وهو معلق على الصلیب. 

 ).٣٠ : ١٩أ. الروح إذ كتب "ونكس رأسه وأسلم الروح" (یو 

ÒÔ  ٨٥١الحب اإللهي ص. 

ÒÕ  ٨٦٠الحب اإللهي ص. 

ÒÖ  (مع تصرف قلیل).2مرجع رقم  
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ب، ج. وعندما ُطعن خرج منه دم وماء 

هذه الثالثة مختلفوا المادة ومتمیزون، فهم لیسوا بواحد. إنما الوحدانیة هنا تحمل معنى أن جسد المسیح السري أي 
الكنیسة یثبت في الثالوث األقدس ویكرز به. 

)، والماء یشیر ١٤ : ١)، والدم یعني اإلبن الذي صار جسدًا (یو ١٤ : ٤فالروح نفهم منها ما جاء أن "اهللا روح" (یو 
) ... ٣٨ : ٧إلى الروح القدس كقول الرب (یو 

أما عن كون الثالوث األقدس شاهد فهذا ما ال یشك فیه كل من یؤمن باإلنجیل، إذ یقول اإلبن "أنا هو الشاهد لنفسي 
). ٢٦ : ١٥ الذي من عند اآلب ینبثق فهو یشهد لي" (یو روح الحق). "١٨ : ٨ویشهد لي اآلب الذي أرسلني" (یو 

هؤالء الشهود الثالثة هم واحد، طبیعة واحدة، جوهر واحد، الهوت واحد]. 

]". ٩ [إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة اهللا أعظم ألن هذه هي شهادة اهللا التي قد شهد بها عن إبنه"

اننا في أمور كثیرة نتقبل شهادة الناس فكم باألولى تكإن شهادة اآلب عن إبنه، الذي شهد له في عماده، وفي تجلیه 
وعند موته باقامته من األموات. 

من یؤمن بإبن اهللا فعنده الشهادة في نفسه. من ال یصدق فقد جعله كاذبًا ال یؤمن بالشهادة التي قد شهد بها اهللا "
]". ١٠ [عن إبنه

إن إیماننا باهللا یجعلنا في غنى للشهادة الخارجیة، بل یشهد روح اهللا فینا شهادة عملیة اختباریة، فنثق في كلمة اهللا 
بغیر تشكك. 

أما من یصدق اهللا فیجعله كاذبا ... 

لیس لنا أن نسأل "كیف؟" بل نقبل ما ورد في الكتاب المقدس بإیمان. 

اإلیمان وعطیة الحیاة األبدیة  .٤

من له اإلبن فله الحیاة ومن لیس له ]. ١١ [وهذه هي الشهادة أن اهللا أعطانا حیاة أبدیة وهذه الحیاة هي في إبنه"
]". ١٣ [كتبت الیكم هذا لكي تعلموا أن لكم حیاة أبدیة  ولكي تؤمنوا باسم إبن اهللا]. ١٢[إبن اهللا فلیست له الحیاة 

هذا هو غایة إیماننا أن نتمتع بالحیاة األبدیة. هذه هي الحیاة لیست مجرد عطیة من اهللا، بل إبن اهللا ذاته هو حیاتنا 
". هذه الحیاة هي في إبنه"

هذا هي غایة التجسد. جاء الرب كبكر لنا، مات وقام وبصعوده حملنا فیه إذ ارتفع اإلله المتأنس إلى أعالي السموات 
حیث ارتفعت أمامه األبواب الدهریة ووقفت الطغمات السمائیة مبهورة أمام المجد الموهوب لبني البشر في شخص 

. ×Òاإلله المتأنس، ألنه حیث یكون البكر یرتفع فیه وبه أعضاء جسده السري ویحیون هناك إلى األبد

Ò×  ٧٤٧ – ٧٣٠رافع مقال "عید الصعود والحب اإللهي" في كتاب الحب اإللهي ص . 
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اإلیمان واستجابة الصالة  .٥

]".  ١٤[هذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طابنا شیئًا حسب مشیئته یسمع لنا "

 [إنه یأمرنا أن تكون لنا ثقة كاملة بغیر ارتیاب من جهة إستجابة الطلبات التي لیست من أجل ÓÎ األب إسحقیقول 
نفعنا (األرضي) أو راحتنا الزمنیة إنما تطابق مشیئة الرب. وتعلمنا الصالة الربانیة هذا إذ نقول "لتكن مشیئتك" أي 

لیس حسب مشیئتنا نحن. 

)، ندرك أننا أحیانًا نسأل أمورًا ٢٦ : ٨فإن تذكرنا كلمات الرسول "ألننا لسنا نعلم ما نصل ألجله كما ینبغي" (رو 
تضاد خالصنا، وبواسطة العنایة اإللهیة ُترفض طلباتنا، ألنه یرى ما هو لصالحنا بحق أعظم مما نستطیع نحن. 

وهذا ما حدث مع معلم األمم عندما صلى أن ینزع عنه مالك الشیطان الذي سمح به الرب ألجل نفعه. "من أجل هذا 
)]. ٩، ٨ : ١٢كو ٢تضرعت إلى الرب ثالث مرات أن یفارقني. فقال تكفیك نعمتي ألن قوتي في الضعف تكمل" (

]". ١٥ [وٕان كنا نعلم أنه یسمع لنا مهما طلبنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها"

 فالمًؤمن الذي یتجاوب مع روح اهللا یتعلم ماذا یطلب، لذلك فكل ما یطلبه إذ هو حسب مشیئة اهللا یستجیب الرب له.

المؤمنون وصالتهم من أجل أخوتهم  .٦

"إن رأى أحد أخاه یخطئ لیس للموت یطلب فیعطیه حیاة للذین یخطئون لیس للموت. توجد خطیة للموت. لیس 
]". ١٦ألجل هذه أقول أن یطلب [

[واضح هنا أن هناك أخوة ال نصلي من أجلهم مع أن الرب یوصینا أن نصلي حتى من القدیس أغسطینوس یقول 
أجل الذین یضطهدوننا. فخطیة األخ هنا أشر من كل خطیة المضطهد لنا. وواضح أن كلمة "أخ" هنا تعني اإلنسان 

 ... ١٥، ١٤ : ٧كو ١المسیحي كما في 

إنني أفترض أن خطیة الموت هنا هي مقاومة اإلنسان للحب األخوي وٕامتالء قلبه بالكراهیة ضد النعمة التي بها 
تصالحنا مع اهللا بعدما تعرفنا على اهللا بنعمة ربنا یسوع المسیح. (أي مقاوم في داخل الكنیسة فیفقدهم نعمة الرب). 

 ...  عن ضعف في الروحأما الخطیة التي لیست للموت فهي أال یقوم اإلنسان بواجبات الحب األخوي 

ونالحظ أن الرسول بولس لم یصل من اسكندر، وأحسب أن السبب هو أنه كان مسیحیًا أخطأ خطیة الموت، إي كان 
... إذ یقول "إسكندر النحاس أظهر شرورًا كثیرة لیجازه الرب حسب أعماله فاحتفظ منه مقاومًا لشركة الروح بالبغضة 

). أما الذین یصلي من أجلهم فیقول عنهم "في احتجاجي األول لم ١٦ : ١٤تي ٢" (ألنه قاوم أقوالنا جداً أنت أیضًا 
]. ١٦یحضر أحد معي بل الجمیع تركوني. ال یحسب علیهم" ع 

ÓÎ  ٣٣ : ٩مناظرات یوحنا كاسیان. 
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ولعله لهذا السبب كانت الكنیسة تصلي ضد المبتدعین المصرین على عدم التوبة لیس انتقامًا ألنها كعریسها ال تحب 
اإلنتقام، إنما خوفًا على أوالدها البسطاء الذین یخدعهم هؤالء المبتدعین أمثال أریوس ونسطور ... 

ویرى تقلید اآلباء الیونان أن الخطیة التي للموت هي التي یصر علیها مرتكبیها بغیر توبة. 

لهذا ال تصلي الكنیسة من أجل المنتحرین ألنهم أصروا على على یأسهم إلى النهایة. 

هذا ونالحظ أن الرسول لم یأمر بعدم الصالة من أجل الذین یخطئون خطیة الموت إنما لم یطلب منهم أن یصلوا، 
تاركًا للمؤمن األمر. 

]". ١٧ [كل إثم هو خطیة وتوجد خطیة لیست للموت"

كلمة "إثم" كما جاءت في الیونانیة تعني اعتداء اإلنسان على حق الغیر، وكلمة "خطیة" تعنى مخالفة إرادة اهللا 
ووصایاه. 

فكل إعتداء على حق اآلخرین هو خطیة ألنها تخالف إرادة اهللا ... إذ یرید الحب بیننا. 

ولكن هناك خطایا لیست للموت، لیس ألن طبیعتها هكذا، لكن لصدورها عن ضعف بغیر إرادة أو عن جهل رغم 
توبتنا المستمرة. وهذه الخطایا لیست غیر ملومة وال تعني أننا ال نتوب عنها. لهذا في كل یوم نصلي قائلین: "واغفر 

لنا ذنوبنا" 

المؤمنون وهبوا بصیرة روحیة مثلثة الجوانب  .٧

 ÓÏ]". وقد سبق ١٨ [نعلم أن كل من ولد من اهللا ال یخطئ بل المولود من اهللا یحفظ نفسه والشریر ال یمسه" )أ(
كإبن ال یخطئ ما دام ثابتًا في أبیه، لكن في أنه أن رأینا أن المولود من اهللا یدرك إمكانیات الوالدة الجدیدة وهي 

اللحظة التي فیها ینسى بنوته وینحرف قلیًال عن أبیه یسقط. وهنا یطلب الرسول من المولود من اهللا أن یجاهد 
 "یحفظ نفسه". وٕاذ یرى الشریر (الشیطان) ثباتهف اهللا وجهاده ال یقدر أن یمسه.

]، أوالد اهللا یدركون أنهم من اهللا لیس بالكالم إنما ١٩[نعلم أننا نحن من اهللا والعالم كله قد وضع في الشریر  )ب(
بالحیاة معه. ویتطلعون إلى "العالم كله" وهنا ال یقصد كل البشریة، إنما الذین أحبوا العالم وتعلقوا به أنهم قد 

 اختاروا ملكوت الشریر.

ونعلم أن إبن اهللا قد جاء وأعطانا بصیرة لنعرف الحق. ونحن في الحق في ابنه یسوع المسیح هذا هو اإلله " )ج(
]". المؤمن یعلم من هو الرب یسوع ... إنه الحق واهب الحیاة. هذه هي البصیرة ٢٠ [الحق والحیاة األبدیة

الداخلیة التي بها تعاین النفس الرب یسوع أنه كل الحق فتشبع منه وأنه مصدر حیاتها فتثبت فیه وال ترید أن 
تفارقه. 

ÓÏ  2 ص ٩ – ٦ : ٣یو ١راجع تفسیر 
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اإلنذار األخیر  .٨

]". ٢١ [أیها األوالد أحفظوا أنفسكم من األصنام"

وهنا یذكرنا بنسبنا باهللا "أیها األوالد"، أي یا أوالد اهللا ال یلیق بكم أن تسلموا أنفسكم لغیر أبیكم "ألن" األصنام هي 
تسلیم القلب الذي للرب لغیره. 

إنه یذكرنا بمركزنا كأوالد هللا طالبًا أن تتقدس قلوبنا له. وفي نفسس الوقت یشجعنا على المثابرة والجهاد "احفظوا 
أنفسكم" حتى ال نقبل شیئًا أو أحدًا أن یحتل مكان اهللا في قلوبنا. 

بركة الرب إلهنا بصلوات أبینا الحبیب القدیس یوحنا وجمیع القدیسین تحفظنا إلى األبد .. آمین. 
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 األصحاح األول

 التجسد اإللهي
 

یتحدث الرسول في هذا األصحاح عن:  
 .١.تجسد اهللا الكلمة واهب الحیاة 1
 غایة التجسد: .2

 .٤-٢  أ. یكون لنا شركة وتمتع بالحیاة والفرح

 .٧-٥  ب. نتبع اهللا ونسلك في النور

 .١0-٨  ج. نعترف بخطایانا

  ).2-1: 2 یو 1( نقبل الرب شفیًعا كفارًیا د. 

تجسد اهللا الكلمة واهب الحیاة . 1
 "الذي كان من البدء، 

الذي سمعناه،  
الذي رأیناه بعیوننا،  

 ].1الذي شاهدناه ولمسته أیدینا من جهة كلمة الحیاة" [
الق بالرسول یوحنا أن یبدأ رسالته بهذه الشهادة القویة، ألنه كان أكثر التالمیذ والرسل دالة عند ربنا. 

)، فتشّرب منه أسراًرا عمیقة، وعاین مع یعقوب وبطرس أمجاد االبن على 23: 13انفرد باتكائه على صدره (یو 
)، ورافق ربنا في خدمته حتى الصلیب، متسلًما منه األم الحنون العذراء مریم أًما له (یو 1: 17جبل تابور (مت 

). 39: 24)، ونظر ولمس مع التالمیذ آثار جراحات ربنا القائم من بین األموات (لو 25-27: 19

ولعل القدیس یوحنا كان في ذلك الوقت الرسول الوحید الذي كشاهد عیان للرب لم ینتقل بعد، لذلك قال 
الذي سمعناه، الذي "، أي األزلي غیر المنظور، هذا صار جسًدا. أخذ ناسوًتا حقیقًیا هذا "الذي كان من البدء"

من "، أي جاء االبن متأنًسا، فسمعناه ورأیناه ولمسناه، فأدركته قلوبنا "رأیناه بعیوننا، الذي شاهدناه ولمسته أیدینا
". جاءنا لكي نراه من جهة الناسوت، فتتالمس معه أرواحنا، وتحیا به، إذ هو اإلله الحي جهة كلمة الحیاة

 ).3، 1: 1مصدر الحیاة (یو 

[من كان یستطیع أن یلمس اهللا الكلمة لو لم یكن الكلمة قد صار القدیس أغسطینوس: وكما یقول 
جسًدا وحلَّ بیننا؟! لقد أخذ الكلمة المتجسد بدایة ناسوته من مریم العذراء، لكن لیست هذه هي بدایة الكلمة، إذ 

 .] Ïیقول الرسول: "الذي كان من البدء"، شریك اآلب في األزلیة

. فهو ال یرید أن یكون غریًبا عنهم بل قریًبا إلیهم، لكي یعلن للبشر محبته لهمجاء الكلمة متجسًدا 
یسمعون صوته في داخل نفوسهم ویرونه بقلوبهم، وتلمسه حیاتهم الداخلیة. وبهذا یتمتعون بكلمة الحیاة، إذ یقول 

1St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John. 
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الرسول: "ال تقل في قلبك من یصعد إلى السماء، أي لیحدر المسیح. أو من یهبط إلى الهاویة، أي لیصعد 
 ).٨–٦: ١٠المسیح من األموات. لكن ماذا یقول؟ الكلمة قریبة منك في فمك وفي قلبك" (رو 

). 18: 1؛ یو 20: 33بأن اهللا ال یراه أحد ویعیش (خر :  على هذا النص فیقولالعالمة ترتلیانویعلق 
فاآلب غیر منظور، واالبن غیر منظور، لكنه أخذ جسًدا فصار منظوًرا. هذا االبن، الذي وحده له عدم الموت، 

: 15 كو 1) وصار منظوًرا (٣: 15 كو 1) أخذ جسًدا فمات عنا (٦: 6 تي 1"ساكًنا في نوٍر ال ُیدنى منه" (
)، ولم یستطع بطرس ویعقوب ١١: ٢٢). لكن عندما رآه الرسول لم یكن قادًرا أن یبصره من أجل بهائه (أع 8

  .Ï)٦: ٩؛ مر ٦: ١٧ویوحنا أن یحتملوه (مت 

 مع یوحنا وبقیة التالمیذ ینادي الخطاة والعشارین بأسمائهم تسمعهإذن جاء االبن الكلمة متجسًدا حتى 
 بأذنین نقیتین یغفر لك خطایاك، مصالًحا إیاك مع أبیه، دافًعا ثمن تسمعهمترفًقا بهم بال عتاب أو توبیخ. 

 المصالحة: دمه الثمین.

 یبحث عنك كراٍع صالٍح وأٍب حقیقيٍّ . یذهب بإرادته إلى الصلیب ویفتح جنبه حصًنا وستًرا وتشاهده
، فیرتفع قلبك به ومعه ت قائًما من بین األموات، صاعًدا إلى السماواتراهلك، ترى فیه األحشاء الملتهبة حًبا لك. 

 ویستقر فیه، لتكون حیث هو جالس. 

 وتلمسه مع توًما فتشتاق إلیه، مقدًما نفسك عروًسا بتوًال عذراء نقیة له، مع أمه العذراء مریم تلمسه
بك تلمس قدمیه مع المرأة الزانیة،معترًفا بألوهیته وربوبیته.   وتغسلهما بدموعك. فال یستنكف منك بل یطوِّ

ویباركك. ال یرفض لمسات یدك وال یستخف بدموعك، بل یحرص علیها كجواهٍر ثمینٍة لدیه. 

وكما ]. 2 ["فإن الحیاة أظهرتألجلي وألجلك جاء ربنا متجسًدا حتى تتمتع بالحیاة التي أظهرها لنا "
 [لقد ظهر المسیح... كلمة الحیاة بالجسد للبشر. في البدء ظهر للمالئكة ال للناس، القدیس أغسطینوس:یقول 

: 78فعاینوه واقتاتوا به كخبز لهم. واآلن صار خبًزا لنا إذ یقول الكتاب: "أكل اإلنسان خبز المالئكة" (مز 
25(Ð [. 

كما یقول: [لقد ُأظهرت الحیاة في الجسد، حتى أن من یمكن رؤیته بواسطة القلب وحده ُیرى أیًضا 
 .]Ñبالعینین، حتى ُتشفى القلوب

، مخلًصا اإلنسان من لكي یظهر ذاته كحیاة للنفس البشریةد جاء المسیح [لق :العالمة ترتلیانویقول 
 .]Òموته الروحي، ولیس بقصد الكشف لنا عن أسرار النفس

هذا هو غایة تجسد الكلمة. هذا هو ما رآه التالمیذ وشهدوا به.  

  عندما یقول: "الذي كان من البدء" یشیر إلى میالد االبن الذي بال بدایة، إذ هو موجود أزلًیا مع اآلب. ففعل
"كان" هنا یعني "األزلیة"، بكونه الكلمة نفسه، أي االبن الذي هو واحد مع اآلب، ومساوي معه في الجوهر، 

1 Cf. Tertullian: Against Praxeas 15. 
2 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
3 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John..  
4 Tertullian: On the Flesh of Christ. 
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" ال یعني جسد االبن مجرًدا بل قوته لمسته أیدینا من جهة كلمة الحیاةأزلي غیر مخلوق. وعندما یقول: "
 .Ïأیًضا

 القدیس أثناسیوس الرسولي 

  یظن كثیرون أن هذه الكلمات تنطبق على ظهورات یسوع بعد القیامة. یقولون بأن یوحنا یتحدث عن نفسه
وعن التالمیذ اآلخرین، الذین سمعوا أوًال أن الرب قد قام، وبعد ذلك رأوه بأعینهم، لدرجة أنهم لمسوا قدمیه 
ویدیه وجنبه، وتحسسوا آثار المسامیر. فإنه إن كان توما هو الوحید الذي تالمس معه بالفعل جسدًیا، فقد 

 ). 39: 24 كان ممثًال لآلخرین. فقد طلب منهم المخلص أن یلمسوه ویروا ذلك بأنفسهم (لو

لكن آخرین رأوا في هذه الكلمات معنى أعمق، مدركین أنهم لم یتحدثوا على مجرد اللمس، بل أیًضا 
: 3 عن تدبیر "كلمة الحیاة الذي من البدء". فإلى من یشیر هذا إال إلى الذي قال: "أنا هو الذي هو" (خر

14  .(
یوجد تفسیر آخر وهو أننا نرى عالنیة بأعیننا ذاك الذي كان من البدء، الذي تحدث عن الناموس 

واألنبیاء أنه سیجيء. لقد جاء حًقا وُنظر في الجسد، وبعد معالجة ضخمة للنصوص الكتابیة التي تشهد له. 
. Ðهذا ما نؤمن به بخصوص كلمة الحیاة

القدیس دیدیموس الضریر  

 ].2وقد رأینا ونشهد" ["
" كأنما رأینا ونشهد" تعني "صرنا شهداء". فعندما نقول ""نشهد: [إن كلمة القدیس أغسطینوسیقول 

نقول "رأینا وصرنا شهداء"، ألن الشهداء احتملوا العذابات بسبب شهادتهم الحقة لما رأوه وسمعوه عنه من الذین 
شاهدوا. هذه الشهادة أغضبت من جاءت ضدهم، فصار الشهود شهداء. وهذه هي مسرة اهللا أن یشهد الناس له، 

 .]Ðلیشهد هو أیًضا لهم

إذن لنرى ربنا في حیاتنا، ونشهد له بتجاوبنا مع عمله، حاملین سماته في حیاتنا، مذبوحین كل یوم من 
 أجله.

 . غایة التجسد2
. أن یكون لنا شركة وتمتع بالحیاة والفرح أ

 ونخبركم بالحیاة األبدیة التي كانت عند اآلب وأظهرت لنا. "
 .]2الذي رأیناه وسمعناه نخبركم به" [

تتلخص رسالة ربنا یسوع في تقدیم نفسه للبشریة لكي یقبلوه رأًسا غیر منفصٍل عنهم وال هم عنه، بل 
)، أعضاء حیة في جسده السري.  ٣٠: ٥یصیرون من لحمه وعظامه (أف 

لقد أماتت الخطیة النفس البشریة إذ حجبتها عن اهللا مصدر حیاتها، فجاء االبن الكلمة متجسًدا. واهب 
المنتصر الحیاة نفسه نزل إلینا ومات عنا وقام وصعد بقوة سلطانه، حامًال إیانا على كتفیه كغنائم حیة كسبها 

 الموت والظلمة، داخًال بمجد عظیم، ال بمفرده بل حامًال المفدیین، لنكون معه ونتمتع به في السماویات.  الغالب

1 Adumbration: of Ancient Christian Commentary of Scripture, vol 11, p. 166. 
2 Comm. On 1 John PG 39:1775-76. 
3 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
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 [لقد تنازل اهللا غیر المنحصر، الجائز كل إدراك، صالًحا منه القدیس مقاریوس الكبیر:وكما یقول 
ولبس أعضاء هذا الجسد، وتخلى عن المجد الذي ال یمكن الدنو منه... صار جسًدا واتحد به لیأخذ إلیه النفوس 

)... لتعیش النفس باتفاق ١٧: ٦ كو ١المقدسة المقبولة األمینة، ویصیر معها روًحا واحًدا كقول الرسول بولس (
.] Ïوتتذوق الحیاة الخالدة وتصیر شریكة في المجد الذي ال یفسدتام، 

[واآلن نحن الذین قبًال ُحسبنا غیر مستأهلین البقاء في األرض (تك القدیس یوحنا الذهبي الفم: ویقول 
 ت. نحن الذین كنا قبًال غیر مستحقین للمجد األرضي، نصعد إلى ملكوت السماوات) ُرفعنا إلى السماوا7: 6

 .]Ð، ونأخذ مكاننا أمام العرش اإللهيتوندخل السماوا

هذا ما رآه التالمیذ وسمعوه یخبروننا به، فهل نحن ال نتمتع مثلهم؟ لهذا أضاف الرسول:  

. ]3لكي یكون لكم أیًضا شركة معنا" ["
نحن شركاؤهم في اإلیمان وفي الحیاة األبدیة. إذ لمسه توما، قائالً : "ربي وٕالهي" لمسته أیدي البشریة 

كلها. ألننا وٕان كنا لم نلمس بأیٍد جسدیة، لكننا نسمع ذلك التطویب الصادر من الفم اإللهي: "ألنك رأیتني آمنت. 
 طوبى للذین آمنوا ولم یروا".

لقد قام المسیح وتأكدنا من قیامته، وصارت لنا القیامة فیه. وبهذا اشتركنا مع التالمیذ في إیمانهم 
 وتمتعنا معهم بالقیامة معه والحیاة به. 

 شركتنا هي في وحدة إیماننا هنا على األرض، وفي مسكن اهللا األبدي في السماءÑ .
 هیالري أسقف آرل

 .وأما شركتنا نحن فهي مع اآلب ومع ابنه یسوع المسیح"
 ].4-3 ["نكتب إلیكم هذا لكي یكون فرحكم كامالً 

لمسه التالمیذ كشهود عیان بالحواس الخارجیة، وأدركوه بالحواس الداخلیة. وسلموا هذه الشهادة لألجیال 
 ).٣التالیة، فیتسلم كل جیل من سلفه بفرح "اإلیمان المّسلم مرة للقدیسین" (یه 

وٕاذ یكون لنا هذا اإلیمان الرسولي، اإلیمان الواحد عبر كل األجیال للكنیسة الواحدة نستطیع خالل 
الكنیسة ولیس خارجها أن نتمتع بالشركة مع اآلب واالبن عریس الكنیسة، وبهذا یتحقق لنا الفرح الكامل من أجل 

الشركة والحب والوحدة الحقیقیة، متمتعین هنا بعربون الحیاة األبدیة.  

"، یكون لكم شركة معناولیس باألمر العجیب أال یذكر الرسول شركتنا مع اآلب واالبن إَال بعد قوله: "
ألنه لیس لنا شركة إَال معهم، أي مع كل الرسل في داخل الكنیسة كأعضاء حیة في جسد المسیح، مرتبطین 

 باإلیمان الواحد للكنیسة مستقیمة الرأي.

 یحل كمال الفرح عندما نكون في شركة مع الرسل، كما مع اآلب واالبن والروح القدسÒ .
 هیالري أسقف آرل 

ب. أن نتبع اهللا ونسلك في النور 

1 The author: The Divine Love, 1967, p. 726-27 (in Arabic).  
2 The author: The Divine Love, 1967, p. 732 
3 Introductory Commentary on 1 John. 
4 Introductory Commentary on 1 John. 

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


   

 

غایة التجسد أن نتعرف على ربنا مخلصنا ونقبل الشركة معه، مقدًما رأسمالها كله أي النور، وأما 
 فباتحادنا مع النور تزول ظلمتنا لنسلك في النور. ،مساهمتنا نحن الذین في الظلمة والضعف

 القدیس أغسطینوس:یقول 
أن اهللا نور "، ما هو الخبر الذي سمعوه ولمسوه بأیدیهم؟... "وهذا الخبر الذي سمعناه ونخبركم به["

 ].5ولیس فیه ظلمة البتة" [
هذا ما ینبغي أن نعلنه. فمن یجرؤ ویقول أن اهللا فیه ظلمة؟! 

ما هو النور؟ وما هي الظلمة؟ فربما یقصد الرسول مفهومهما العام. 
. یقول البعض أن الشمس نور والقمر نور والشمعة نور. إذن البد أن یكون دلك النور أعظم "اهللا نور"

بكثیر من هذا كله. بل وأكثر سمًوا وعلًوا. فما أبعد اهللا عن المخلوق!! 
یمكننا أن نقترب من هذا النور إن عرفناه، وسلمنا له نفوسنا لتستنیر به. فنحن بأنفسنا ظلمة، وال نصیر 

 نوًرا إَال إذا استنرنا به هو وحده!
وٕاذ نحن متعثرون بذواتنا ینبغي أال نتعثر به. ومن ذا الذي یتعثر به إَال الذي ال یدرك أنه خاطئ؟! 
وماذا تعني االستنارة به سوى أن یعرف اإلنسان أن نفسه قد أظلمت بالخطیة. ویرغب في االستنارة 

). فإنك لن ٥: 3٤بالنور فیقترب منه. وكما یقول المزمور: "اقتربوا إلى الرب واستنیروا، ووجوهكم ال تخزى" (مز 
 .] Ïتخجل من هذا النور عندما یكشف لك ذاتك، ویعرفك أنك شریر. فتحزن على شرَّك، وعندئذ تدرك جمال النور

، كما یضيء أفهام القادرین على تقبل الحق [حًقا إن اهللا هو النور الذي :سالعالمة أوریجینوویقول 
". أي نور به نعاین النور، سوي اهللا الذي یضيء اإلنسان فیجعله یرى بنورك نعاین النور "36قیل في المزمور 

الحق في كل شيء، ویأتي به إلى معرفة اهللا ذاته الذي یدعى "الحق". فبقوله "بنورك یا رب نعاین النور" یعني 
 .]Ðأنه بكلمتك وحكمتك أي بابنك نرى فیه اآلب

 " 6: 16تي 1" (نور ال ُیدنى منهال یعرِّف یوحنا جوهر اهللا... بولس أیًضا یدعو اهللا .(
. Ñعندما یقول یوحنا أنه ال توجد ظلمة في نور اهللا یؤكد أن كل أنوار اآلخرین یشوبها بعض العیوب

القدیس جیروم 

  اهللا هو نور األذهان الطاهرة، ولیس نور األعین الجسدیة. هناك (في السماء) سیكون الذهن قادًرا على معاینة
. Òهذا النور، الذي حتى اآلن ال تقدر أن تعاینه

القدیس أغسطینوس  
إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب  "

 ].6ولسنا نعمل الحق" [
جاء النور الحقیقي لیضيء لكل إنسان. "وهذه هي الدینونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس 

). فمن یرفض السلوك في النور ال تكون له شركة 19: ٣الظلمة أكثر من النور، ألن أعمالهم كانت شریرة" (یو 
 مع اهللا بل یكون مخادًعا غیر سالك في الحق. 

1 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
2 Origen: De Principiis. 
3 Against the Pelagians 2:7. 
4 Letter, 92. 
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 لیس للكذب شركة مع الحق، كما لیس للنور شركة مع الظلمة. فإن وجود الواحد یستبعد اآلخرÏ .
 القدیس إیریناؤس 

 الحق هو نور، فإن لم ُنسر حسب الحق فنحن في الظلمةÐ .
هیالري أسقف آرل 

ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، "
فلنا شركة بعضنا مع بعض، 

 .]7 ["ودم یسوع المسیح ابنه یطهرنا من كل خطیة
هذه هي عالمة الشركة مع اهللا: السلوك في النور. وهذه هي عالمة السلوك في النور أن یكون لنا 

شركة مع بعضنا البعض، أي لنا الحب والوحدة القائمة على ارتباطنا جمیًعا بإیمان واحٍد مستقیم كأعضاء في 
الجسد الواحد. وأن یكون لنا تمتع مستمر بالتطهر من كل خطیة خالل التوبة واالعتراف وذلك باستحقاق دم 

المسیح.  

لقد وضع الرسول شركتنا مع بعضنا البعض، أي وحدتنا اإلیمانیة المملوءة حًبا ككنیسة واحدة قبل أن 
یقول: "ودم یسوع المسیح یطهر"، ألنه ال یستطیع إنسان أن یتمتع بدم المسیح خارج هذه الكنیسة الواحدة. 

  كان دم الذبائح الحیوانیة كافًیا لغسل الشعب من خطایا معینة ارتكبوها،، أما دم المسیح ففیه الكفایة في
. Ñتطهیر الذین یسلكون بالحب من كل الخطایا

هیالري أسقف آرل 

ج. أن نعترف بخطایانا 
"إن قلنا أنه لیس لنا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا.  

إن اعترفنا بخطایانا فهو أمین وعادل 
 حتى یغفر لنا خطایانا، ویطهرنا من كل إثم.  

  ].10-8إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذًبا وكلمته لیست فینا" [
 من یظن أنه یعیش بدون خطیة فهو بهذا ال ینزع عنه خطیته، بل یفقد الغفرانÑ. 

  قد یقول قائل: ماذا أفعل؟ كیف أكون نوًرا، وها أنا أعیش في الشرور واآلثام؟! وبهذا یتطرق إلیه الیأس
والحزن، إذ لیس لنا خالص بدون الشركة مع اهللا، واهللا نور ولیس فیه ظلمة البتة، والخطیة ظلمة، فكیف 

". یا لعظم هذا الضمان ودم یسوع المسیح ابنه یطهرنا من كل خطیةأتطهر منها؟! یكمل الرسول قائالً : "
الذي وهبه لنا! إننا بحكم وجودنا في هذا العالم وسط التجارب قد یتعثر اإلنسان بعدما غفرت له خطایاه في 

. Òالمعمودیة، لذلك یجب علینا أن نبذل ما في وسعنا معترفین بحالنا كما هو حتى یشفینا السید المسیح بدمه

1 Adv. Haer. 3:5:1. 
2 Introductory Commentary on 1 John. 
3 Introductory Commentary on 1 John. 
4 St. Augustine: City of God 9:14.  
5 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
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 القدیس أغسطینوس

 أي أحٍد یسلك في ظلمة الخطیة ویّدعي أن ذهنه لم یظلم، وأن له عالقة مع اهللا فهو كاذبÏ .
 القدیس دیدیموس الضریر 

 Ïهل من حاجة لالعتراف أمام أب االعتراف؟لكن قد یسأل سائل: 

لكننا نسأل مع أغسطینوس قائلین: ولماذا تهرب من االعتراف؟ هل بدافع الخجل؟ أم بسبب الكبریاء؟  

 ؟! 18: 18؛ مت 22 :٢٠هل یمكن للرب أن ینطق بكالٍم لغٍو حینما أعطى التالمیذ سلطان الحل (یو(

  ١٨: ١٩یخبرنا سفر األعمال: "وكان كثیرون من الذین آمنوا یأتون مقرین ومخبرین بأفعالهم" (أع .(

  أقام الرب لعازر، والذین حوله (التالمیذ) حلوه من األربطة. ألم یكن قادًرا الذي القدیس أغسطینوس: یقول]
 وهب الحیاة أن یحل األربطة؟!]

  .تقابل شاول مع الرب مباشرة، والرب حّوله إلى حنانیا 

  :عاشت الكنیسة منذ القرن األول على االعتراف لدى الكاهن، فیقول اآلباء 

أ. كما أن المعمد یستنیر بنعمة الروح القدس هكذا بواسطة الكاهن ینال التائب الغفران بنعمة المسیح 
 ). البابا أثناسیوس الرسولي(

ب. إن سلطان حل الخطاة أعطى للرسل والكنائس التي هم أسسوها إذ أرسلوا من اهللا، ولألساقفة الذین 
 ).الشهید كبریانوسخلفوهم. (

ج. اسكبوا قدامي دموًعا حارة وغزیرة وأنا أعمل معكم هذا العمل عینه. خذوا خادم الكنیسة شریًكا أمیًنا 
لكم في حزنكم وأًبا روحًیا، واكشفوا له أسراركم بجسارة اكشفوا له أسرار نفوسكم كما یكشف المریض جراحه الخفیة 

 ).غریغوریوس أسقف نیصصللطبیب فینال الشفاء (

أما الذي یظن أنه لیس في حاجة للتوبة واالعتراف أي یحسب نفسه باًرا فهذا: 
 إذ یتجاهل حقیقة ضعفه وامكان سقوطه في أیة لحظة. ]،٨[ . یضل نفسه1
 ألن الحق نور، فیكشف لإلنسان حقیقته.]، ٨. لیس الحق فیه [2

 أي یتهم اهللا نفسه الذي یؤكد إنه ال صالح لإلنسان في ذاته، وأنه مهما بلغ من ]،١٠[ . یجعله كاذًبا3
 درجات القداسة یمكن أن یسقط إن تكبر أو تراخى في الجهاد.

 ألن هذه هي كلمة اهللا ووصیته أن نطلب في كل یوم قائلین: "اغفر لنا ]،١٠[ . وكلمته لیست فیه4
ذنوبنا". 

 ).1: 2  یو1أن نقبل ربنا شفیًعا كفارًیا (

Ï من "دراسات في رسالة یوحنا الرسول األولى" للدكتور موریس تاوضروس .
2 The author: The Pastoral Love (in Arabic). 
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 األصحاح الثاني

 الحب
 یدور هذا األصحاح حول موضوع الحب: 

 .٢-١. حب المسیح لنا 1

 .11-3. حبنا له بحفظنا وصایاه التي تتركز حول المحبة األخویة 2
  حبنا للَّه. 3

 .١٤-١٢أ.إمكانیاتنا كأبناء محبین  

. ١7–١٥ب. رفضنا محبة العالم  
. ٢٣-١٨ج. رفضنا للبدع المنشقة على اللَّه وكنیسته  
 .٢٧-٢٤د. ثباتنا في اللَّه  

. محبو اللَّه وبنوتهم له 4
  .٢٨أ. ینتظرون مجیئه  
  .٢٩ب. یصنعون البّر  

 

 . حب المسیح لنا1
یا أوالدي أكتب إلیكم هذا لكي ال تخطئوا.  "

  عند اآلب یسوع المسیح البار. Paracleteوٕان أخطأ أحد فلنا شفیع 
 .]2-1وهو كفارة لخطایانا. لیس لخطایانا فقط، بل لخطایا كل العالم" [

"لكي ال ". إنه أب محب یكشف ألوالده الدافع لكتابته هذه الرسالة "یا أوالديیبدأ الرسول حدیثه بقوله: 
بمعنى آخر یجدر بنا أال نستهتر بالخطیة "، أي لكي نعیش حیاة مقدسة تلیق بنا كسالكین في النور. تخطئوا

لكن من یستطیع أال یتعثر في هذه بسبب أمانة اللَّه وحبه لنا، إنما نسلك في النور مثابرین في كل عمٍل صالحٍ . 
..." یقوم هذا الشفیع كمحاٍم یدافع عنا لیبرئنا في القضیة. ومن هو إن أخطأ أحد فلنا شفیعالحیاة الزمنیة لذلك "

 هذا الشفیع؟ 

 [لقد ُدعي مخلصنا أیًضا بالباراكلیت سالعالمة أوریجینو. یقول Advocate أو Paraclete شفیعأ. 
... وهذه الكلمة في الیونانیة تحمل معنیین: وسیط Paracleteوذلك في رسالة یوحنا عندما قال "فلنا شفیع 

وتفهم بمعنى المعزي بالنسبة للروح فالباراكلیت ًتفهم بمعنى شفیع یتوسط عند اآلب بالنسبة لمخلصنا. ومعزي. 
 .]Îالقدس إذ یهب تعزیة للنفوس التي یعلن لها بوضوح المعرفة الروحیة

 القدیس أغسطینوس:یقول 
[إنه الشفیع فلنحاول أال نخطئ. وٕان باغتتك الخطیة من أجل دنس الحیاة أنظر إلیها في الحال واحزن 
والعنها. فإن فعلت هذا تأتي في حضرة الدیان مطمئًنا ألنه شفیعك. وباعترافك ال تخف من أن تخسر القضیة.  

 بلیًغا... وها أنت قد أوكلت الكلمة، فهل تهلك؟!...  Advocateغالبا ما یوكل اإلنسان محامًیا 

1 Origen: De Principiis 2: 7: 4. 
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انظر فإن یوحنا الذي كان بالتأكید إنساًنا باًرا وعظیًما، هذا الذي تشرب األسرار اإللهیة من صدر الرب 
" ولم یقل "إني شفیعكم" وال "المسیح شفیعكم"، لنا شفیًعاوارتوى منه فكتب عن الهوته... لم یقل "لكم شفیع"، بل "

  أن یحصي نفسه في عداد اآلثمة لیكون المسیح شفیًعا له... ىبل "لنا شفیع"... لقد اختار باألحر
 لكن قد یقول قائل: أما یطلب القدیسون عنا؟ أما یطلب األساقفة والمدبرون عن الشعب؟ 

نعم! فلنتأمل األسفار المقدسة لنشاهد المدبرین أنفسهم یوصون الشعب أن یصلوا من أجلهم، وهكذا 
). فالرسول یصلي من أجل الشعب، ٣ :٤یطلب الرسول من الكنیسة "مصلین في ذلك ألجلنا نحن أیًضا" (كو 

 والشعب یصلي من أجل الرسول. 
یا إخوتي... إننا نصلي من أجلكم، فهل تصلون أنتم أیًضا من أجلنا؟ لُیصِل كل عضٍو منا من أجل 

 .]Îالخیر. ولیشفع الرأس المسیح من أجل الجمیع

: هذا المحامي كلمة اآلب وابنه، واحد معه في الجوهر، ال ینفصل عنه قط، لهذا تطمئن ب. عند اآلب
 ). 25: 7نفوسنا، متى طلبناه نجده في الحال مدافًعا في شفاعة دائمة. "إنه حي في كل حین لیشفع فینا" (عب 

  أي مخلص، محب للخطاة كي یقدسهم ویبررهم. ج. یسوع،

 أي ممسوح ألجل خالصنا، هذه هي اشتیاقاته "أن الجمیع یخلصون وٕالى معرفة الحق المسیح، د.
یقبلون". فمن یشعر بخطایاه ویتوق للتطهیر المستمر یجد شفیًعا دائم الشفاعة، وفي اللحظة التي فیها نشعر بأننا 

 أبرار غیر محتاجین للتطهیر ال ننتفع من الخالص الذي قدمه لنا. 

). لو لم یكن باًرا 18: 3 بط 1"تألم مرة واحدة من أجل الخطایا. البار من أجل اآلثمة" (البار  ه.
فكیف یدافع عنا؟! لقد حمل أثقالنا عنا، وأوفى دیوننا. [السبح للغني الذي دفع عنا ما لم یقترضه، وكتب على 

] !Ðنفسه صًكا وصار مدیًنا! بحمله نیره كسر عنا قیود ذاك الذي أسرنا

: محامینا بار، وبره یقتضي إَال یبرئنا في القضیة ظلًما. إنه ال یدافع عنا في السماء في غیر كفارة ز.
عدل، لكن دفع عنا دیننا. [أحشاء اآلب أرسلته إلینا، فلم یرفع آثامنا إلى العظمة اإللهیة، بل بصالحه قدم له 

 !]Ñكفارة عنا

یعتز المؤمن بنعمة الشفاعة التي یقدمها كلمة اللَّه نفسه لدى اآلب عنه. هذه الشفاعة الكفاریة ال 
یشاركه أحد فیها، حیث یقدم السید المسیح دمه الكفاري، ویخفینا في جراحاته، فنظهر أمام اآلب بال لوم، حاملین 
بّر مخلصنا. یحملنا مسیحنا كأعضاء في جسده، فنصیر موضع سرور اآلب. هذه الشفاعة تختلف عن شفاعتنا 

نحن عن بعضنا البعض، حیث نتوسل للَّه خالل حبنا إلخوتنا، لیهبهم نعمة التوبة والبنیان المستمر والشهادة 
 الحقیقیة.

  لنا شفیع، یسوع المسیح، بالحقیقة ال ینبطح أمام اآلب متضرًعا من أجلنا. فإن مثل هذه الفكرة خاصة بالرقیق
وغیر الئقة بالروح! إنه ال یلیق باآلب أن یطلب ذلك، وأیًضا باالبن أن یخضع لها، وال یحق لنا أن نفكر 

1 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
Ð  ١٦، ص 6٧مار افرام السریاني: میامر المیالد طبعة. 
Ñ  ٤٥، ص 6٧مار افرام السریاني: میامر المیالد طبعة. 
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بمثل هذه األمور بالنسبة للَّه. ولكن ما تألم به كإنسان، فإنه إذ هو الكلمة والمشیر یطلب من اللَّه أن یطیل 
 .Ïأناته علینا. أظن هذا هو معنى شفاعته

القدیس غریغوریوس النزینزي  

  إنني افتخر ألنني أخلص، ولیس ألنني بال خطایا، بل ألن الخطایا قد ُغفرت. إنني ال أفتخر ألني نافع أو
 .Ðألن أحًدا ما نافع لي، وٕانما ألن المسیح هو شفیعي (محامي) أمام اآلب، ألن دم المسیح سفك من أجلي

القدیس أمبروسیوس  

  إن كان لدیك قضیة معروضة أمام قاٍض ویلزمك أن تقیم محامًیا، وقد قبل المحامي قضیتك، فإنه یشفع في
قضیتك قدر استطاعته. فإن سمعت قبل المرافعة أنه هو الذي یحكم كم یكون فرحك أنه یكون القاضي ذاك 

 .Ñالذي كان منذ محامیك
 القدیس أغسطینوس 

 عندما یقول یوحنا أن المسیح قد مات ألجل خطایا "كل العالم"، ما یعنیه أنه مات عن الكنیسة كلهاÒ .
 هیالري أسقف آرل

 حبنا له بحفظنا وصایاه .2
التي تتركز حول المحبة األخویة 

.  بهذا نعرف أننا قد عرفناه، إن حفظنا وصایاه"و
 ].4-3[" من قال قد عرفته وهو ال یحفظ وصایاه، فهو كاذب ولیس الحق فیه

" إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي"من یحب یحفظ وصیة محبوبه، یخضع له ویود أن ینفذ رغبته... 
). أما من یستصعب الوصیة ویراها قاسیة ومستحیلة، فالسبب لیس في الوصیة لكن في القلب 15: 14(یو 

العاجز عن الحب والتعرف على اللَّه. بهذه المعرفة اإلیمانیة االختباریة تدرك النفس قوة اللَّه وفاعلیة الروح القدس 
الساكن فیها فتنهل بالوصایا، وتنفذ وتجاهد وتثابر. وفي هذا كله تشعر بالتقصیر من أجل اتساع قلبها بالحب 

وتعرفها على الحق الذي فیها. 

  الشخص الذي یعرف یعمل أیًضا األعمال التي تلیق بواجب الفضیلة، ولكن یوجد من یمارس األعمال وهو
لیس بالضرورة بین أصحاب المعرفة. أن قد یفهم أن یمیز بین ما هو مستقیم وما هو خطأ، لكن لیس لدیه 

معرفة باألسرار السماویة. عالوة على هذا یفعل البعض الصالح خشیة العقوبة أو لنوال مكافأة، لذلك یعلمنا 
 یوحنا أن اإلنسان الذي له معرفة كاملة یمارس هذه األعمال عن حب.

 القدیس إكلیمنضس السكندري 

 " في الكتب المقدسة لیس بمعنى إدراكه أمٍر ما، بل وجود عالقة شخصیة بالشيء. یعرفغالًبا ما تعني كلمة "
فیسوع لم یعرف خطیة، لیس ألنه ال یعرف عنها شيء، وٕانما ألنه لم یرتكبها قط بنفسه. فمع كونه یشبهنا في 

1 Theological Orations 30:14. 
2 On Jacob and the Happy Life 6:21. 
3 Sermon 213:5. 
4 Introductory Commentary on 1 John. 
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). بتقدیم هذا المعنى لكلمة "یعرف" واضح أنه كل شخص 15: 4كل طریق آخر إال أنه لم یخطئ قط (عب 
یقول بأنه یعرف اللَّه یلزمه أن یحفظ وصایاه، ألن االثنین یسیران مًعا. 

 القدیس دیدیموس الضریر 

  7الذین یهلكون ال یعرفون اللَّه، وسینكر اللَّه أنه یعرفهم، كما قال: "ابعدوا عني ألني ال أعرفكم" (مت :
23(Ï .

هیالري أسقف آرل  

. ]5وأما من یحفظ كلمته، فحًقا في هذا تكملت محبة اللَّه" ["
"، ألن جمیع الوصایا ترتبط بفكر واحد كلمتهإذ یحفظ اإلنسان المحب الوصایا، یراها وصیة واحدة أو "

وتدور حول شخص الرب یسوع. وٕاذ یذوق اإلنسان حالوة تنفیذ الوصیة یستعذب طعم محبة اللَّه في صورة أكمل 
"، إذ ال یراها أوامر ونواٍه بل حب وعشق من اللَّه نحو اإلنسان، إذ یقدم لنا كلمته في هذا تكملت محبة اللَّه"

لتكون لنا شركة معه ونراه في داخلها. 

  یختفي اللَّه في وصایاه، فمن یطلبه یجده فیها، ال تقل إنني أتممت الوصایا ولم أجد الرب، ألن من یبحث
. Ðعنه بحق یجد سالًما

األب مرقس الناسك 

 .الشخص الذي بحق یحب اللَّه یحفظ وصایاه، یؤكد بحفظه لها أنه یعرف محبة اللَّه. طاعتنا هي ثمرة حبه 
القدیس دیدیموس الضریر  

). فربنا 21: 14یقول ربنا "الذي عنده وصایاي ویحفظها فهو الذي یحبني... وأظهر له ذاتي" (یو 
من قال أنه ثابت فیه، یریدنا حفظ وصایاه لنكتشفه ونقبله عریًسا لنا، وٕاذ نكون عروًسا له نلتزم باالمتثال به إذ "

 ].6ینبغي أنه كما سلك ذلك، هكذا یسلك هو أیًضا" [

وأي طریق سلكه ربنا سوى الصلیب؟ إذن، فلتسلك عروسه طریق الصلیب، طریق الحب العملي الباذل 
 الضیق. الطریق الهادف الذي فیه تصلب األنا والشهوات واالرتباطات الزمنیة لیتعلق القلب بربنا وحده.

" فیقول:  الحبمن هنا صار للرسول أن یتكلم عن قلب الرسالة أال وهو "
 أیها األخوة لست أكتب إلیكم وصیة جدیدة، "

 . بل وصیة قدیمة كانت عندكم من البدء
. ]8-7أیًضا وصیة جدیدة أكتب إلیكم ما هو حق فیه وفیكم" [

وصیة المحبة لیست جدیدة بل قدیمة إذ عرفها اإلنسان بالطبیعة، لذلك عندما قتل قایین أخاه أدرك 
 خطأه.

 یتحدث الرسول هنا عن الحب. لم تكن الوصیة جدیدة، فقد أعلنها األنبیاء منذ زمن بعیدÑ .
القدیس كیرلس الكبیر  

1 Introductory Commentary on 1 John. 
Ð  ،٩٣ – ٨٥ (راجع مفهوم الوصیة ص ٩٣، ص 1967الحب اإللهي( .

3 Catena. 
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"، إذ على الصلیب عرفنا الحب "ما هو حق فیهوهي أیًضا جدیدة حیث أدركها اإلنسان لها كما ینبغي 
لیس مجرد عواطف وانفعاالت أو كلمات مداهنة بل حب باذل ألجل خالص البشر. 

 " أیًضا، إن كنا نحب الواحد اآلخرحق فینا"، ألنه أحبنا حتى مات ألجلنا، وهي "حق فیهالوصیة هي "Ï. 
هیالري أسقف آرل  

الظلمة قد وهي أیًضا جدیدة من حیث اإلمكانیة، إذ صارت المحبة لیست ثقیلة علینا وال صعبة، ألن "
. لقد صار لنا بالصلیب أن نصلب "األنا" لیحیا المسیح فینا، تذهب ]8مضت والنور الحقیقي اآلن یضيء" [

: 3األنانیة والذاتیة لیحل الحب اإللهي فینا، وكما یقول الرسول: "إذ خلعتم اإلنسان العتیق... ولبستم الجدید" (كو 
).  8: 5)، "كنتم قبًال ظلمة وأما اآلن فنور في الرب" (أف 9-10

وهو یبغض أخاه، فهو إلى "، أي قال أنه مسیحي "من قال أنه في النورهذا هو جوهر المسیحیة، أما "
  فكیف نبغض بعد؟!– الحب الحقیقي –. ألننا دعینا لتكون لنا شركة مع ربنا یسوع ]9اآلن في الظلمة" [

  .النور هو نور اإلیمان العامل فینا، حسب خطة اللَّه السابقة

 .النور هو الحق، واألخ لیس هو مجرد قریبنا، لكنه قریب الرب (یسوع) أیًضا 
 القدیس إكلیمنضس السكندري 

 .]10من یحب أخاه یثبت في النور، ولیس فیه عثرة" ["
من یحب أن یسلك بربنا یسوع في النور، فهذا ال یتعثر، ال في المسیح وال في الكنیسة، إذ یقول 

 القدیس أغسطینوس:
[من هم أولئك الذین یتعثرون أو یسببون عثرة؟! إنهم الذین یصطدمون بالمسیح والكنیسة. فالذین 
یصطدمون بالمسیح یكونون كمن احترق بالشمس، ومن یصطدم بالكنیسة یكون كمن احترق بالقمر. ویقول 

).  ٦: ١٢١المزمور "ال تضربك الشمس في النهار وال القمر في اللیل" (مز
فإن ثبتم في المحبة لن تتعثروا في المسیح وال في كنیسته، ولن تتركوا المسیح وال الكنیسة.  

! ومن یترك الكنیسة، كیف یبقى في المسیح وهو غیر باق في جسده؟
الضربة (الواردة في المزمور) تعني العثرة. فإن الذین ال یطیقون احتمال بعض األمور في الكنیسة 

یتركونها منسحبین عن اسم المسیح أو الكنیسة. یا لعارهم!! 
انظروا كیف وصموا بالعار أولئك الجسدانیون الذین علمهم السید المسیح عن جسده قائالً : "إن لم تأكلوا 

). كثیرون قالوا هذا الكالم صعب ورجعوا 69-53: 6جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه فلیس لكم حیاة فیكم" (یو 
 من ورائه وبقي اإلثنا عشر. لقد ضربتهم الشمس، ورجعوا إلى الوراء عاجزین عن احتمال قوة الكلمة... 

أما الذین تضربهم الكنیسة كالقمر فهم أولئك الذین یسببون االنشقاقات (بالبدع)...  
] Ðآه! لو كنتم تحبون إخوتكم ما كانت توجد فیكم عثرة!

وأما من یبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة یسلك.  "
. ]11وال یعلم أین یمضي، ألن الظلمة أعمت عینیه" [

1 Introductory Commentary on 1 John. 
2 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John. 
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: 6من یترك طریق الحب یتخبط في الظلمة ویتعثر لیصطدم بالرب الحجر الذي ُقطع بغیر یدین (دا 
ویصطدم أیًضا بالكنیسة فال یقبلها وال ) فال یطلب غفراًنا من الرب وال یقبل وصایا وال یصدق مواعیده. 53-69

یطیق العبادة فیها متعثًرا من كل شيء فیها، ألن الظلمة أعمت عینیه. 

 من یفعل الشر ویبغض أخاه، أطفأ سراج الحب، ولهذا یسلك في الظلمةÏ .
العالمة أوریجینوس 

  إن أبغض إنسان أخاه یسلك في الظلمة وال یعرف إلى أین یذهب. ففي جهله ینحدر إلى الهاویة، وفي عماه
 .Ð تحت العقوبة، ألنه ینسحب من نور المسیحبتهوریسقط 

 األب قیصریوس أسقف آرل 

 . حبنا للَّه3
أ. إمكانیاتنا كأبناء محبین للَّه 

"أكتب إلیكم أیها األوالد،  
]. 12ألنه قد غفرت لكم خطایاكم من أجل اسمه" [

  القدیس أغسطینوس:یقول 
[لقد ُدعینا أوالًدا بالمعمودیة ونلنا غفران الخطایا من أجل اسم المسیح. ألننا لم نعتمد باسم بولس وال 

 باسم بطرس وال باسم آخر غیر الثالوث القدوس.
تدعو المحبة أوالدها الذین من أحشائها منتحبة علیهم من أجل االنقسام واالنشقاق في اإلیمان، مذكرة 

إیانا أننا قد اعتمدنا جمیًعا، وغفرت لنا خطایانا من أجل اسم المسیح الواحد. 
أكتب إلیكم أیها اآلباء،  "

].  13ألنكم قد عرفتم الذي من البدء" [
لقد صار لآلباء الكهنة األبوة، إذ عرفوا اللَّه األبدي الذي وحده له األبوة الحقیقیة نحو البشریة جمیًعا. 

 أما هم فیستمدون أبوتهم منه.
أكتب إلیكم أیها األوالد... أیها اآلباء...  "

". أیها األحداث ألنكم قد غلبتم الشریر
لقد حدث األوالد عن األبوة الغافرة للخطایا، واآلباء عن األبوة التي لهم من عند اآلب السماوي الذي من 
البدء، واألحداث الذین وهبوا قوة للغلبة. فإن الشریر یحاربنا، لكنه ال یقدر أن یغلبنا، ألننا أقویاء بالمسیح یسوع، 

).  4: 13 كو ٢"ألنه إن كان قد صلب عن ضعف، لكنه حي بقوة اللَّه" (
 یعود الرسول فیؤكد ما سبق أن قاله:

 أكتب إلیكم أیها األوالد، ألنكم قد عرفتم اآلب. "
 ].14-13كتبت إلیكم أیها اآلباء، ألنكم قد عرفتم الذي من البدء" ["

1 Hom. On Levit. 13:4. 
2 Sermons 90:6. 
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یحذرنا الرسول لئال ننسى الذي من البدء، فنفقد األبوة الروحیة. ویؤكد أیًضا لألحداث أنه یلیق بهم أن 
كتبت إلیكم أیها األحداث، ألنكم أقویاء، یقاوموا حتى یغلبوا فیكللوا، وأن یمتلئوا بالرجاء في قتالهم، إذ یقول لهم: "

 .]14وكلمة اللَّه ثابتة فیكم، وقد غلبتم الشریر" [
". فهو یوصي بالمعرفة، لكن قد عرفتم الذي من البدء"، ولآلباء: "قد عرفتم اآلبوصیته لألوالد، "

).  فمن كانت له معرفة بغیر حب یكون كالشیاطین 1: 8 كو ١لیست المعرفة التي تنفخ بل المملوءة حًبا فتبني (
)، لكن الرب انتهرها. أما المعرفة المطلوبة فهي المملوءة بحب اللَّه 29: 8التي تعرف ابن اللَّه وتعترف به (مت 

الذي یضاد محبة العالم. فإن تفرغت قلوبنا من المحبة األرضیة تشبع من الحب اإللهي، ویدخل اللَّه في قلوبنا 
كزارع في حقل یقتلع ما یجده من حطب، وینظفها ویهیئها لیغرس فیها شجرة "الحب"، أما الحطب الذي یقتلعه 

.] Îفهو محبة العالم

ب. رفضنا محبة العالم 
"ال تحبوا العالم، وال األشیاء التي في العالم. 

]. 15إن أحب أحد العالم، فلیست فیه محبة اآلب" [
  القدیس أغسطینوس:یقول 

[نلنا المیالد الجدید بالمعمودیة منذ سنوات، فیجدر بنا أال نحب العالم، حتى ال تتحول األقداس التي 
 فینا إلى لعنة بدًال من أن تكون للقوة والخالص.

كیف تتأسس المحبة في قلب مولع بمحبة العالم؟ البد من انتزاع الحطب، وغرس البذور السمائیة وال 
 نترك الشوك یخنق الزرع.

.  ألن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العیون وتعظم المعیشة"
 والعالم یمضي وشهوته. "

 .]17-16" [أما الذي یصنع مشیئة اللَّه، فیثبت إلى األبد
) ٣ :١یجرفنا نهر العالم مع أمواجه، لكن ربنا یسوع المسیح كشجرة مغروسة على مجاري المیاه (مز

. هكذا بإرادته زرع ذاته بجوار المیاه الجارفة حتى متى جرفتنا األمواج تتجسد ومات وقام وصعد إلى السماوا
نسرع ونمسك به. وٕان استحوزت دوامة األمور الزمنیة حبنا، نسرع إلى ربنا یسوع ونمسك به، ذاك الذي من أجلنا 

أخذ الجسد الزمني لنصیر نحن أبدیین. ومع أنه أخذ ما هو زمني إَال أنه یبقى أبدًیا. 
 لكن كیف ال نحب األشیاء التي في العالم؟

إن قدم عریس خاتًما لعروسه فهل تحب الخاتم أكثر منه؟! فلتحب الخاتم كیفما تشاء، لكن هل یحق لها 
أن تكتفي بالخاتم قائلة: ال أرید أن أرى وجه العریس؟! هكذا من یحب الخلیقة دون خالقها. فإن هذا الحب 

 ُیحسب زًنا.
  ربنا یسوع في هذه األمور الثالثة:"الشیطان"ولقد جرب العدو 

: إذ قال له: "إن كنت ابن اللَّه فقل أن تصیر هذه الحجارة خبًزا". قال له هذا وهو . شهوة الجسد1
 جائع بعد صوٍم دام أربعین یوًما.

1 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John . 
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: وذلك من جهة اشتهاء صنع المعجزات (لینال كرامة بشریة) إذ قال له: "اطرح نفسك . شهوة العیون2
إلى أسفل، ألنه مكتوب أنه یوصي مالئكته بك فعلى أیدیهم یحملونك، لكي ال یصطدم بحجر رجلك". لكن ربنا 

 لم یكن یصنع المعجزات حًبا في الظهور، بل بدافع الحنان والترفق.

: إذ أخذه إبلیس إلى جبل عاٍل جًدا وأراه ممالك العالم ومجدها، وقال له: "أعطیك . تعظم المعیشة3
.] Îهذه جمیعها إن خررت وسجدت لي". فقد أراد أن یجرب ملك العالم كله بمجد العالم الباطل

ج. رفضنا للبدع المنشقة على اللَّه وكنیسته 
أیها األوالد هي الساعة األخیرة،  "

 وكما سمعتم أن ضد المسیح یأتي،
  وقد صار أضداد للمسیح كثیرون.

 .]18 من هنا نعلم أنها الساعة األخیرة" [
"، إنها اللحظات األخیرة للمعركة بین اللَّه والشیطان. یمد اللَّه أوالده بذاته لیعطیهم هي الساعة األخیرة"

النصرة، والشیطان أیًضا إذ یرى أیامه قد اقتربت یصارع باثًا روحه في أضداد المسیح لكي یفسدوا إیمان أوالد اللَّه 
 وحیاتهم.

" ساعة أخیرةلكن أوالد اللَّه یحبون أباهم، مستتفهین الحیاة الزمنیة. یرون أیام غربتهم مهما امتدت هي "
تنتهي حتًما، لیحیوا في الفردوس، إلى أن ُیكللوا في األبدیة. بهذا یطمئن الرسول أوالده أال یخافوا من المقاومین 

 لهم.

  القدیس أغسطینوس:یقول 
لم یكونوا منا، ألنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن لیظهروا ": ال نحزن یا إخوتي ألنهم "منا خرجوا["

 ].19" [أنهم لیسوا جمیعهم منا
كثیرون منهم نالوا معنا سّر المعمودیة، وكانوا یشتركون معنا في المقدسات، شركة قدس األقداس، ومع 

ذلك فهم لیسوا منا... 
أما الذین خرجوا منا لكنهم یعودون تائبین، فهؤالء لیسوا أضداد المسیح، ألنهم لم یستطیعوا الحیاة 

 بدونه.
". لیظهروا أنهم لیسوا جمیعهم مناأضداد المسیح هم الذین خرجوا مصرین على خروجهم "

هم لم یكونوا منا، لكنهم لم یكونوا ظاهرین هكذا. 
]. 20"أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء" [

هذه المسحة هي الروح القدس الذي فیكم، وهو الذي یكشف أسرار اللَّه في القلب ویعلمنا ویذوقنا حالوة 
 .]Ðالعشرة معه، ویفتح أذهاننا فنتعلم كل شيء

لم أكتب إلیكم ألنكم لستم تعلمون الحق، بل ألنكم تعلمونه. "
 . ]21وٕان كل كذب لیس من الحق" [

1 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John . 
2 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John. 
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ال نحتاج إلى تعالیم جدیدة، بل إلى عمل الروح القدس الذي یذكرنا بالحق. ویهبنا تمییًزا لرفض كل 
 تعلیم غریب.

من هو الكذاب، إَال الذي ینكر أن یسوع هو المسیح؟ "
. هذا هو ضد المسیح، الذي ینكر اآلب واالبن

كل من ینكر االبن، لیس له اآلب أیًضا. 
. ]23-22ومن یعترف باالبن، فله اآلب أیًضا" [

الكذاب هو الذي یرفض الحق منكًرا أن یسوع هو المسیح. أي یرفض ربنا كمخلٍص له، منكًرا تأنسه، أو 
یرفض عمل المسیح في حیاته، فیسلك بروح الضالل رغم دعوته مسیحًیا، هؤالء یعترفون أنهم یعرفون اللَّه لكنهم 

). 16: 1باألعمال یفرضونه (تي 

ومن یرفض المسیح ال یتمتع باآلب واالبن، ألنه "ال أحد یعرف اآلب إَال االبن، ومن أراد االبن أن 
). ٢8: ١١یعلن له" (مت 

 د. ثباتنا في اللَّه 
 وأما أنتم فما سمعتموه من البدء، فلیثبت إذا فیكم. "

إن ثبت فیكم ما سمعتموه من البدء، فأنتم أیًضا تثبتون في االبن وفي اآلب.  
 ].25-24وهذا الوعد الذي وعدنا به، هو الحیاة األبدیة" [

بالنسبة لنا نحن الذین لم ننشق عن الكنیسة، فلنثبت فیما سمعناه من البدء وتسلمناه جیًال بعد جیل. 
وبثباتنا في اإلیمان المستقیم والحیاة نثبت في االبن وفي اآلب، متطلعین إلى الوعد الذي نشتهیه، أي "الحیاة 

 األبدیة".

  ].26كتبت إلیكم هذا عن الذین یضلونكم" ["
فغایة كتابته توجیه أنظار المؤمنین حتى ال یضلهم المبتدعون بأسالیبهم المخادعة. 

وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فیكم،  "
 وال حاجة بكم إلى أن یعلمكم أحد، 

 ].27كما تعلمكم هذه المسحة عینها عن كل شيء" [
وأما أنتم، أي المؤمنون؛ ففینا مسحة القدوس ثابتة، ولسنا محتاجین إلى تعالیم غریبة جدیدة تلك الذي 

 طائفة جدیدة. أما نحن فلنثبت على ما سلمه لنا الروح القدس، روح الحق الذي ٦٠٠بلغت أحیاًنا ما یقرب من 
"، حیث یختفي جمیع المعلمین فال یخدموا من عندهم، بل في المعلم وهي حق ولیست كذًبالیس فیه خداع "

 ".كما علمتكم تبنون). إًذا لنثبت في هذا التعلیم "10: 23الواحد وهو المسیح (مت 

.محبو اللَّه وبنوتهم له 4
 "واآلن أیها األوالد اثبتوا فیه،

 حتى إذا أظهر یكون لنا ثقة، 
 وال نخجل منه في مجیئه.

"إن علمتم أنه بار، 
]. 29-28فاعلموا أن كل من یصنع البّر مولود منه" [
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إذ یثبت محبو اللَّه في كالمه بالمسحة الثابتة فیهم عندئذ: 
یصیر لهم رجاء وشوق نحو مجیئه، كعروس تنتظر عریسها، لتعیش في حضنه، وتراه وجًها لوجه أ. 
 في األبدیة. 

إذ یعلمون أنه بار فكأوالد له ال یقبلوا إَال أن یكونوا على مثال أبیهم، فیجاهدوا مثابرین لعمل البّر ب. 
 بقوة المسحة التي فیهم.
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األصحاح الثالث 

 بنوتنا هللا
 .2-1اهللا واهب البنوة له . 1
مسئولیتنا كأبناء هللا  . 2

. 3تشبهنا به في الطهارة  ا. 
. 5-4تشبهنا به في عدم فعل الخطیة  ب. 
. 21-6تشبهنا به في صنع البّر والحب  ج. 
 .24-22ثقتنا في اهللا أبینا  د. 

 . اهللا واهب البنوة له1
إذ ختم الرسول األصحاح السابق بقوله "إن كل من یصنع البّر مولود منه"، بدأ یحدثنا عن مركزنا 

بالنسبة هللا، ممیًزا بین عائلتین روحیتین في العالم، إحداهما تنتسب هللا واألخرى تنتسب إلبلیس. 

نحن كمؤمنین بربنا یسوع اعتمدنا باسمه، فصرنا أعضاء في جسده السري، وبالتالي انتقلنا إلى البنوة 
هللا. وكما یقول الرسول "ألنكم جمیًعا أبناء اهللا باإلیمان بالمسیح یسوع، ألن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم 

 ).27-٢٦: ٣المسیح" (غل 

هذا المركز هو لنا بغض النظر عن حالتنا غیر أنه إن سلكنا بما ال یلیق بأبینا السماوي نكون غیر 
ثابتین في أبینا. وفي هذه الحالة ال تنتفي عنا البنوة، بل تتحول إلى دینونة أعظم. فقد یسئ االبن إلى أبیه، وقد 
ُیحرم من المیراث ویطرد من حضرة أبیه لكن نسبه ألبیه یبقى مبكًتا لضمیره طول حیاته، ویصیر كمن هو لیس 

بًنا یحسبونه هكذا ویشتهي لو لم یكن حاله هكذا.  ا

قائالً : [لنتأمل أیها األحباء أبناء من قد صرنا. لنسلك بما یلیق بأٍب القدیس أغسطینوس لهذا یوصینا 
. لذلك وجب علینا االهتمام بسلوكنا تكهذا. انظروا كیف تنازل خالقنا لیكون أًبا لنا؟! لقد وجدنا لنا أًبا في السماوا

 ]Ïونحن على األرض، ألن من ینتسب آلب هكذا ینبغي علیه السلوك بطریقة یستحق بها أن ینال میراثه؟

 ].1انظروا أیة محبة أعطانا اآلب حتى ندعى أوالد اهللا؟" ["
عظیمة جًدا هي هذه العطیة المجانیة التي وهبت أي شرف لنا أعظم من هذا أن ندعى أبناء الخالق؟! 

 القدیس أغسطینوس: وكما یقول لنا. لنعمل إذن حتى نقدم عنها حساًبا كما یلیق.
[ماذا ینتفع أولئك الذین یدعون أبناء والبنوة لیست عاملة فیهم؟! 

كثیرون یدعون أنهم أطباء لكنهم ال یعرفون كیف یعالجون الناس! وكثیرون یدعون ساهرین وهم نیام 
 اللیل كله!

كم من أناس یدعون مسیحیین لكنهم بأعمالهم لم یوجدوا هكذا، ألنهم لیسوا مسیحیین ال في الحیاة وال 
 في السلوك وال في اإلیمان وال في الرجاء وال في المحبة!

Ï  أغسطینوس: الصالة الربانیة مأخوذة عن: "عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید"القدیس .
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كل إنسان منكم یسلك الصالح ویحتقر أمور العالم وال یختار ارتیاد المالهي، ومن نفسه ال یقبل أن 
یكون سكیًرا أو ینجس نفسه تحت ستار األعیاد مقدسة... مثل هذا یحتقره أولئك الذین یفعلون هذه األمور... 

 ].1من أجل هذا ال یعرفنا العالم ألنه ال یعرفه" ["
ومن هو العالم؟ إنه یعني الذین یحبونه ویسكنونه على أساس تعلقهم به، وبهذا اكتسبوا اسمه. 

": لقد سار ربنا یسوع المسیح في العالم بنفسه في الجسد. إنه اهللا، وهو قوي في الضعف، ألنه ال یعرفه"
، وحبهم لتلك فمحبتهم للذة اإلثم جعلتهم ال یعرفونهفلماذا ال یكون معروًفا؟ ألنه وبخ على كل خطیة في الناس. 

.] Ïاألمور دفع بهم إلى الحمى وأساءوا إلى الطبیب

: 17) وما أكده ربنا قائالً : "أیها اآلب البار، العالم لم یعرفك" (یو 10: 1هذا ما قاله اإلنجیلي (یو 
). ألن محبو العالم لهم أب آخر غیر اهللا یحتل قلوبهم فال یستطیعوا معاینته، وذاك كما قال الرب للیهود 25

األشرار "لو كان اهللا أباكم، لكنتم تحبونني، ألني خرجت من قبل اآلب وأتیت... ألنكم ال تقدرون أن تسمعوا 
 ).44-42: 8قولي. أنتم من أب هو إبلیس" (یو 

وٕاذ ال یستطیع األشرار أن یعرفوا اهللا فكیف یعرفون أوالده؟! لكن هذا ال یخیف أوالد اهللا، ألنهم وٕان 
أیها حرموا من محبة األشرار، إَال أنهم یجدون أنفسهم موضوع حب اهللا وكل قدیسیه، لهذا یدعوهم الرسول "

 ". فالبغضة التي من األشرار ال تشغل بال أوالد اهللا.األحباء

"أیها األحباء نحن أوالد اهللا، ولم یظهر بعد ماذا سنكون، 
. ]2لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، ألننا سنراه كما هو" [

فكر أوالد اهللا مشغول بأمر جد خطیر، أال وهو الحیاة األبدیة، حیث یلتقون بأبیهم ویكونون مثله ویرونه 
). وكما یقول الرسول: "الذي سیغیر شكل جسد 4: 22وجًها لوجه. "سینظرون وجهه واسمه على جباههم" (رؤ 

). فهل لنا كعروس المسیح وأوالد اهللا أن نتعلق باألمور 21: 3تواضعنا لیكون "على صورة جسد مجده" (في 
ل الرب قائلة: "أما أنا فبالبّر أنظر وجهك، االزمنیة أو نبالي بمضایقات األشرار مادامت روحنا ناظرة تجاه جم

 ).15: 17أشبع إذا استیقظت بشبهك" (مز 

. مسئولیتنا كأبناء هللا 2

ا. تشبهنا به في الطهارة  
لقد تصالحنا مع اهللا بالمسیح یسوع، ونلنا بالمعمودیة البنوة له، وٕاذ ارتفعت أفكارنا إلى فوق أصبحنا 

بالرجاء نسیر كما یلیق بأبناء اهللا القدوس فنسلك في حیاة طاهرة.  

وكل من عنده هذا الرجاء،  "
]. 3" [به یطهر نفسه كما هو طاهر

" تؤكد مساهمتنا نحن في السلوك، ألنه وٕان كان لیس لنا أن نتطهر إَال باهللا یطهر نفسهوقوله "
 القدوس، لكن ال نتطهر ما لم نقبل نحن ذلك ونتجاوب مع عمل اهللا، مجاهدین ومثابرین ومغتصبین.

ب. تشبهنا به في عدم فعل الخطیة 
  ].4كل من یفعل الخطیة یفعل التعدي" ["

1 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John. 
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معنى التعدي العصیان، فیصیر اإلنسان بفعله الخطیة عاصًیا أي عاًقا، وهذا ال یلیق باألبناء. لهذا 
.  ]5وتعلمون أن ذاك أظهر لكي یرفع خطایانا ولیس فیه خطیة" [جاء ربنا یسوع یكسر سلطان الخطیة إذ  "

جاء لینزع شوكة الخطیة، ویعلن أنه بال خطیة، فنقتدي به ونتعلق به، ثابتین فیه كي نصیر نحن أیًضا 
 بال خطیة. لكن هل یعني هذا أنه یوجد إنسان على األرض بال خطیة؟!

ج. تشبهنا به في صنع البّر والحب 
"كل من یثبت فیه ال یخطئ. كل من یخطئ لم یبصره وال یعرفه.  

أیها األوالد ال یضلكم أحد. من یفعل البّر فهو بار، كما أن ذاك بار.  
من یفعل الخطیة، فهو من إبلیس ألن إبلیس من البدء یخطئ. 

ألجل هذا أظهر ابن اهللا، لكي ینقض أعمال إبلیس.  
 كل من هو مولود من اهللا ال یفعل خطیة، ألن زرعه یثبت فیه،

 ].9-6وال یستطیع أن یخطئ، ألنه مولود من اهللا" [
یمكن إنجاز هذا الفكر الوارد في هذا النص وغیره في نفس الرسالة فیما یلي:  

 . أن من یثبت في النور ال یخطئ.1

 . المولود من اهللا ال یقدر أن یخطئ.2

 ).18: 5 یو ١. المولود من اهللا یحفظ نفسه والشریر ال یمسه (3

 . من یخطئ لم یعرف اهللا وال أبصره.4

 . من یفعل الخطیة هو من إبلیس.5

هذه النصوص لو اقتطفت من الكتاب المقدس منفصلة من غیر ربطها ببقیة السفر أو ما یسبقها أو 
یلیها، ربما تدفع باإلنسان إلى فهم أن كل إنسان یخطئ أیة خطیة (ألنه من أخطأ في واحدة كسر الناموس كله) 

 لیس ابًنا هللا بل إلبلیس، مما قد یدفع به إلى الیأس.

عندما تطلع إلیها البعض منفصلة عن بقیة الكتاب المقدس سقطوا في بدعة وجود معمودیتین: إحداهما 
معمودیة الماء الشكلیة من یصطبغ بها یبقى معرًضا للخطیة وال یتمتع بالخالص. والثانیة معمودیة الروح، ومن 
یتمتع بها یتحصن من الخطیة وال یخطئ وال یستطیع أن یسقط في تجربة. ویبررون قولهم هذا بأنه لو كان في 

معمودیة الماء یولد اإلنسان میالًدا جدیًدا، فلماذا یتعرض المعمدون للخطیة، ویسقطون مع أن أوالد اهللا ال 
یخطئون؟ ففي نظرهم محتاجون إلى معمودیة الروح. 

لكننا نتساءل لماذا لم یذكر السید المسیح في حدیثه مع نیقودیموس عن المعمودیة هكذا، إذ لم یقل: "إن 
كان أحد بعد عماده بالماء ال یولد من الروح" بل قال: "یولد من الماء والروح" دون أن یفصلهما عن بعضهما 

البعض؟ ولم یرد في الكتاب المقدس وال في تاریخ الكنیسة أن التالمیذ والرسل وخلفاؤهم كانوا یعمدون بالماء ثم 
 یعودوا لیعمدوا بالروح؟!

ثم لو كان حدیثهم صحیًحا فهل كل من یتعرض للسقوط أو یسقط فعًال یكون محتاًجا إلى معمودیة 
الروح ألنه لم یصطبغ بها بعد؟! وعلى هذا یكون یوحنا الحبیب أثناء كتابته للرسالة قائالً : "إن قلنا أنه لیس لنا 

خطیة نضل أنفسنا" لم یعتمد بعد بالروح؟! وبولس الرسول الذي قال: "لیس ساكن فّي أي في جسدي شيء 
 )، لم یعتمد أیًضا بالروح؟18: 7صالح" (رو 
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ولماذا لم یطلب ربنا یسوع من أساقفة أو مالئكة كنائس آسیا الذین حذرهم في سفر الرؤیا طالًبا منهم 
التوبة أن یعتمدوا بالروح؟! 

  القدیس مرقس الناسك:لكن كما یقول 
، إَال أنه ال یكمل إنساًنا... یفشل (یهمل) في تنفیذ العماد المقدس عمل كامل ویهبنا الكمال[
 الوصایا...

واإلنسان یتوجه بإرادته حیثما یحب، حتى بعد المعمودیة، إذ ال تسلبنا المعمودیة حریتنا. فعندما یقول 
)، إنما یتكلم عن اإلرادة الخاصة بكل شخٍص، حتى 12: 11 یغتصب" (مت تالكتاب المقدس "ملكوت السماوا

  إلى الشر، وٕانما یثبت في الخیر.– بعد ما تعمد –ال یعود یلتفت كل منا 
والذین نالوا قوة لتنفیذ الوصایا، یوصیهم الرب كمؤمنین أن یجاهدوا فیها حتى ال یرتدوا عنها...  

). ولكن 5: 10 كو ٢)، "وملكتم قوًة وسلطاًنا لهدم ظنون" (27: 3"لقد لبستم المسیح بالمعمودیة" (غل 
إذ نلتم هذه القوة للغلبة علیها، مع ذلك لم تعملوا على هدمها منذ اللحظة األولى التي تخطر الظنون فیها على 

.] Ïبالكم، فمن الواضح أنكم محبون للشهوات في عدم إیمان حتى أنكم قبلتموها وتصادقتم معها

 لكن ما هو تفسیر اآلیات السابقة؟
 رأي القدیس أغسطینوس. 1

[یقول الرسول: "كل من هو مولود من اهللا ال یفعل الخطیة"... وفي نفس الرسالة یقول: "إن قلنا أنه 
لیس لنا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا" فماذا یفعل اإلنسان إزاء هذین القولین في نفس الرسالة؟ فإن اعترف 
أنه خاطئ یخشى لئال یقال عنه أنه لیس مولود من اهللا، وٕان قال أنه صالح وال یخطئ یواجه القول الثاني "نضل 

 أنفسنا"... 
فالرسول یقصد خطیة معینة ال یستطیع المولود من اهللا (كابن هللا) أن یرتكبها. هذه الخطیة متى ارتكبها 

" (یو أن تحبوا بعضكم بعًضاصار اإلنسان مخطًئا في الكل... أال وهي كسر الوصیة؟ "وصیة جدیدة أنا أعطیكم 
13 :34[.( 

 أنه یستحیل على اإلنسان كابن هللا أال یحب إخوته، فإن لم یحب القدیس أغسطینوسوهكذا یرى 
 إخوته یكون قد انحرف عن السمة التي وهبت له وهي المحبة.

مطالًبا المعتمدین أن یتشبهوا باهللا بأن یظهروا محبة هادئة داخلیة األب شیریمون هذا أیًضا ما نادى به 
 ... Ðنحو الصالحین والطالحین

 رأي البابا أثناسیوس الرسولي. 2

یرى القدیس أن [الكلمة ارتدى جسًدا مضمًدا كل لدغة الحیة، نازًعا كل شٍر ینبع عن عواطف الجسد، 
 .]Ðمبطًال أیًضا الموت المصاحب للخطیة... وكما كتب یوحنا: "ألجل هذا أظهر ابن اهللا ینقض أعمال إبلیس"

هذه هي اإلمكانیة المعطاة لنا كأوالد هللا، فصار لنا أن نهزم أعمال إبلیس بالرب یسوع لكن لیس قهًرا 
 بل حسب إرادتنا، أي إن ثبتنا فیه وتمسكنا به.

Ï  ٩٢، ٩٠ ص ١9٦٦الفیلوكالیا طبعة. 
Ð  9:11، 1968راجع مناظرات یوحنا كاسیان، طبعة .

3 Cf. St. Athanasius: 4 Discourses against the Arians, 2: 89. 

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


   

 

 رأي العالمة ترتلیان. 3

[یؤكد الرسول أننا ال نخطئ قط، وقد عالج هذا بتوسع حتى ال نذعن للخطیة، موضًحا لنا أن الخطایا 
قد نقضها السید المسیح فصار لنا أن نسلك في النور... غیر أن هناك بعض الخطایا الیومیة التي یرتكبها 

 اإلنسان ونخضع جمیًعا لها... فإن لم نجد عفًوا عنها یصیر الخالص مستحیًال بالنسبة للجمیع.]

 )Ïرأي القدیس إیرونیموس (چیروم. 4

[أما المنطق الثاني لجوفنیانوس فهو أن اإلنسان الذي اعتمد ال یقدر الشیطان أن یجربه (یسقطه). 
ولكي ما یهرب جوفیانوس مما یتهم به بأن قوله هذا سخیف، یضیف قائالً : "ولكن متى جرب أحد فإنه بهذا 

كل من هو یظهر أنه قد اعتمد بالماء ولیس بالروح، وذلك كما في حالة سیمون الساحر. وفي هذا یقول یوحنا "
مولود من اهللا ال یفعل خطیة ألن زرعه یثبت فیه، وال یستطیع أن یخطئ ألنه مولود من اهللا. بهذا أوالد اهللا 

كل من ولد من اهللا ال یخطئ بل المولود من اهللا ]. وفي النهایة یقول الرسول "١٠-٩" [ظاهرون وأوالد إبلیس
 ).] 18: 5یو  1" (یحفظ نفسه والشریر ال یمسه

أیها هذا یمكن أن یكون صعًبا بحق ویعجز اإلنسان عن حل المشكلة تماًما لو لم یكمل الرسول قائالً : "
). فلو كان المولود من اهللا ال یخطئ قط وال یقدر الشیطان أن 21: 5 یو ١" (األوالد احفظوا أنفسكم من األصنام

 یجربه فكیف یأمرهم محذًرا إیاهم من التجربة؟!
إن قلنا أنه لیس لنا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا. إن اعترفنا بخطایانا كذلك نقرأ في الرسالة: "

فهو أمین وعادل حتى یغفر لنا خطایانا، ویطهرنا من كل إثم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذًبا وكلمته لیست 
 ).10-8: 1 یو ١" (فینا

إنني افترض أن یوحنا قد اعتمد وكتب ألناس معمدین، وٕاني أتصور أن كل خطیة هي من الشیطان، 
فإننا نجد یوحنا یعترف هنا بنفسه أنه خاطئ ویترجى الغفران بعد عماده. 

ماذا أقول یا صدیقي جوفیانوس؟! هل الرسول یناقض نفسه؟ حاشا! إنما یوضح الرسول سبب حدیثه 
 أكتب إلیكم هذا لكي ال تخطئوا. إن أخطأ أحد فلنا شفیع... بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن يیا أوالدهذا بقوله: "

 ).6-1: 2 یو ١" (حفظنا وصایاه...
 بأن المولود من اهللا ال یخطئ، هو لكي ال تخطئوا، حتى تعرفوا أنه يإن سبب حدیثي لكم یا أوالد

 طالما أنتم تخطئون فأنتم غیر ثابتین في المیالد الذي یهبه اهللا لكم.
نعم. إن الذین یثبتون في ذلك المیالد ال یخطئون، ألنه "أیة شركة للنور مع الظلمة؟! وأي اتفاق 

). وكما یتمیز النهار عن اللیل، هكذا البّر عن الشر، والخطیة عن 15-14: 6 كو ٢للمسیح مع بلیعال؟!" (
 األعمال الصالحة، والمسیح عن ضد المسیح.

إن كنا نعطي المسیح مسكًنا في قلوبنا، فلنطرد الشیطان من هناك. 
إن كنا نخطئ ویدخل الشیطان خالل باب الخطیة، ینسحب المسیح للحال. 

)، أي رد الفرح الذي فقدته بالخطیة. 12: 51 وهنا یقول داود "رد لي بهجة خالصك" (مز
). والمسیح هو 4: 2 یو ١" (من قال قد عرفته وال یحفظ وصایاه، فهو كاذب ولیس الحق فیهأیًضا "

 )، فباطًال نفتخر به ذاك الذي ال نحفظ وصایاه...6: 14الذي یدعي بالحق (یو 

Ï ضد جوفنیانوس .
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من قال أنه یلزمنا أال نظنه أمًرا عظیًما أن نعرف اهللا الواحد، إن كان حتى الشیاطین تؤمن وترتعب. "
 ).6: 2 یو 1" (ثابت فیه ینبغي أنه كما سلك ذاك هكذا یسلك هو أیًضا

ثابت في المسیح أم ال؟!  فلخصمنا (جوفیانوس) أن یختار بین أمرین: هل هو
إن كان ثابًتا فیه فلیسلك كما سلك المسیح. ولكن إن كان هناك استهتار بالتمثل بفضائل ربنا، یكون 

غیر ثابٍت في المسیح، ألنه ال یسلك كما سلك المسیح "الذي لم یفعل خطیة وال ُوجد في فمه مكر الذي إذ ُشتم 
)... وٕالیه جاء رئیس هذا العالم ولم یجد فیه شیًئا... 22: 2 بط ١لم یكن یشتم عوًضا" (

)، ألنه لیس 2: 3أما بالنسبة لنا، فنتطلع إلى ما جاء في رسالة یعقوب "في أشیاء كثیرة نعثر كلنا" (یع 
أحد طاهًرا من دنس ولو كانت حیاته یوًما واحًدا على األرض. 

 "وٕان ولكي ال نسقط في الیأس المطبق فنظن أننا إن أخطأنا بعد المعمودیة ال یمكننا أن نخلص، قال:
 أخطأ أحد فلنا شفیع (محام)... "

لقد وجه هذا القول للمؤمنین الذین نالوا العماد، وهو یعدهم بالرب كمحاٍم یدافع عنهم من جهة 
" حتى ال یظن أحد أنه یقول هذا عمن عماده مفتقر إلى فلنا شفیعخطایاهم، وهو ال یقول: "فلكم شفیع" بل "

 اإلیمان الحقیقي...
باطًال یكون لنا محام هو یسوع المسیح، لو أن الخطیة مستحیلة بالنسبة لنا... 

إننا نقول في الصالة الربانیة: "واغفر لنا ذنوبنا... وال تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشریر". فلو أننا 
نعد العماد ال نخطئ لما طلبنا الغفران عن خطایا غفرت فعًال في المعمودیة! لماذا نصلي لكي ال ندخل في 

 تجربة وننجو من الشریر لو أن الشیطان ال یستطیع أن یجربنا؟!
 كو 1بولس اإلناء المختار یقمع جسده ویستعبده لئال بعد ما كرز لآلخرین هو نفسه یكون مرفوًضا (

). ویكتب إلى أهل 7: 12 كو 2).ویخبرنا أنة ُأعطى شوكة في الجسد رسول الشیطان لیلطمه لئال یرتفع (27: 9
كورنثوس "ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحیة حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسیح" 

). وأیًضا "وٕان 11: 2 كو 2). وفي موضع أخر یقول "لئال یطمع فینا الشیطان ألننا نجهل أفكاره"(3: 11 كو ٢(
)... ویحدث المتزوجین قائالً : "ثم تجتمعوا أیًضا لكي ال 12: 10 كو ١من یظن أنه قائم فلینظر أن ال یسقط" (
). 5: 7 كو ١یجربكم الشیطان بسبب عدم نزاهتكم" (

ویكتب إلى أهل أفسس: "فإن مصارعتنا لیس مع لحم ودم بل مع الرؤساء مع السالطین مع والة العالم 
)، فهل یظن أحد أننا في أمان ویلزمنا 12: 6" (أف تعلى ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحیة في السماویا

 أن ننام بعد ما نعتمد؟!
ویقول في رسالته إلى العبرانیین: "ألن الذین استنیروا مرة وذاقوا الموهبة السماویة وصاروا شركاء الروح 

القدس. وذاقوا كلمة اهللا الصالحة وقوات الدهر اآلتي وسقطوا ال یمكن تجدیدهم أیًضا للتوبة إذ هم یصلبون 
). ونحن ال نقدر أن ننكر أن الذین استناروا هم معمدین... فلو 6-4: 6ألنفسهم إبن اهللا ثانیة ویشهرونه" (عب 

أن المعمدین ال یخطئون فكیف یقول عنهم الرسول هنا "سقطوا"؟ 
یبتسمان لهذا قائلین بأنه یستحیل التجدید (الذهني) مرة أخرى خالل التوبة Ïفونتنیانوس ونوفاتیوسإن 

بالنسبة للذین صلبوا ابن اهللا وشهروا به...  

Ï  مبتدعان أتباع ماني ینادیان بأنه بعد العماد ال یمكن قبول اإلنسان إن سقط في خطایا معینة. وقد أثار هذا قلب القدیس أمبروسیوس وكتب رسالتین
عن "التوبة" رًدا على أتباع نوفانیوس كاشًفا فیها مقدار حب اللَّه لخالص كل نفس، وكیف أن رسالة الكنیسة هي أن تحل الخطایا للتائبین مهما بلغت 

 خطایاهم، حتى ولو بعد العماد. وقد سبق أن ترجمت الرسالتین وبوبتا في كتیب مطبوع باسم "ترفقوا بالخطاة!"

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


   

 

ولكن یصحح هذا الخطأ (في الفهم) ما جاء بعد ذلك "ولكننا قد تیقنا من جهتكم أیها األحباء أموًرا 
أفضل ومختصة بالخالص، وٕان كنا نتعلم هكذا. ألن اهللا لیس بظالٍم حتى ینسى عملكم وتعب المحبة التي 

). فلو أن اهللا یعاقب على الخطیة وال 10-9: 6 (عب "أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القدیسین وتخدمونهم
یهتم باألعمال الصالحة لنسبنا بهذا هللا ظلًما عظیًما. لكن كأن الرسول یقول لهم إنني أتحدث معكم بهذا لكي 

أسحبكم من خطایاكم وأجعلكم أكثر حرًصا خشیة الیأس. ولكنني أیها األحباء إنني أتتبع أموًرا أفضل بالنسبة لكم، 
وأموًرا فیها خالص. فإنه ال یلیق مع بر اهللا أن ینسى أعمالكم الصالحة إذ بالحقیقة خدمتم القدیسین وتخدمونهم 

من أجل اسمه، فیتذكر خطایاكم وحدها. 
وٕاذ یعلِّم یعقوب الرسول أن المعمدین یمكن أن یجربوا ویسقطوا في تجربة اختیارهم یقول: "طوبى للرجل 

). ولئال نظن 12: 1الذي یحتمل التجربة. ألنه إذا تزكى ینال إكلیل الحیاة الذي وعد به الرب للذین یحبونه" (یع 
أننا نجرب من اهللا كما جاء عن إبراهیم في سفر التكوین، أضاف قائالً : "ال یقل أحد إذا جرب أني أجرب من قبل 

اهللا. ألن اهللا غیر مجرب بالشرور. وهو ال یجرب أحًدا. لكن كل واحد یجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم 
 الشهوة إذا حبلت تلد خطیة، والخطیة إذ أكملت ننتج موًتا"

لقد خلقك اهللا بإرادة حرة، فال نلزم قسًرا تجاه الفضیلة أو الرذیلة، وٕاَال ما كان یوجد إكلیل...] 

 الخالصة: 
نلخص من هذا أن الرسول یوحنا یوجه أنظارنا إلى المعمودیة مذكًرا إیانا بالبنوة وٕامكانیات السلوك على 
منوال ربنا المحب، ألنه لم یعد للخطیة سلطان علینا كقول الرسول "فإذ قد تشارك األوالد في اللحم والدم اشترك 

هو أیًضا كذلك فیهما لكي یبید بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبلیس، ویعتق أولئك الذین خوًفا من 
). وبهذا الحب نستطیع أن نحب وال نقبل إَال 15-14: 2الموت كانوا جمیًعا كل حیاتهم تحت العبودیة" (عب 

 الحب.

) إذ صار لإلنسان الجدید أن یدوس على الخطیة 14: 6هكذا لم تعد بعد الخطیة تسودنا (رو 
 وشوكتها، ویحیا بربنا یسوع المحب سالًكا في الروح.

هذه اإلمكانیة تكون لنا باختیارنا كأوالد اهللا ال نخطئ مادمنا مرتبطون بربنا ثابتین فیه. وفي اللحظة 
التي نخطئ فیها نكون قد انحرفنا عن وضعنا الحقیقي كأبناء، ومع هذا فإن طریق الدموع مفتوح. 

فالمحبة الحقیقیة هي الخط الفاصل بین أوالد اهللا السالكین كأبناء وبین أوالد إبلیس السالكین على منوال 
 أبیهم أي الكراهیة والخطیة. لهذا یقول الرسول:

 بهذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبلیس.  "
 ].10 ["كل من ال یفعل البّر وكذا من ال یحب أخاه

الحب هو سمة صلیب ربنا یسوع المسیح، ننمو فیه مادمنا ثابتین في الرب، أما من ال یحب فینحرف 
[إذن لندرب أنفسنا على القدیس أغسطینوس:  یقول تجاه طریق إبلیس، رافًضا البنوة هللا، مختاًرا البنوة إلبلیس.

 .]Îمحبة اإلخوة... فإن أحببت أخاك ستعاین اهللا، ألن بمحبتك ألخیك تعاین المحبة ذاتها التي فیها یسكن اهللا

 ألن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء:"

1 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
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 أن یحب بعضنا بعًضا. لیس كما كان قایین من الشریر وذبح أخاه. 
. ]12-11 [" ولماذا ذبحه؟ ألن أعماله شریرة وأعمال أخیه بارة

[لم یكن قایین یعرف المحبة. وما كانت قرابین هابیل تقبل، لو لم یكن القدیس أغسطینوس: یقول 
یعرف المحبة. فكالهما قدم القرابین، أحدهما قدم من ثمار األرض واآلخر من نتائج القطیع. أتظنوا یا إخوتي أن 

اهللا یبغض ثمار األرض ویحب نتاج القطیع؟! حاشا! فإن اهللا ال ینظر إلى األیدي وما تحملها بل إلى القلب. 
فمن قدم التقدمة من قلب محب قبله الرب، أما من قدم التقدمة بقلب حاسد، فقد أدار ربنا عنه وجهه. فالرسول 

یقصد بأعمال هابیل الصالحة "المحبة"، كما یعني بأعمال قایین الشریرة كراهیته ألخیه. الذي لم یكتِف عند 
 .]Îالكراهیة والحسد بل قام وقتله بدًال من أن یتمثل به. وهكذا ظهر قایین كابن إلبلیس، وهابیل كابن هللا

ال تتعجبوا یا إخوتي إن كان العالم هكذا أوالد اهللا یحبون وأوالد إبلیس ال یقدرون أن یحبوا لهذا "
 ]. 13" [یبغضكم

ألن الذین تعلقوا بالعالم أي األشرار لیس لهم روح الحب الحقیقي وال یطیقوا اهللا وال أوالده.  

نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحیاة، "
 ].14 [ألننا نحب اإلخوة"

أما نحن فإذ صرنا ثابتین في مصدر في مصدر حیاتنا ربنا یسوع فنحب اخوتنا به وعلى مثاله، فإننا 
بهذا نكون قد تمتعنا بالحیاة وانتقلنا من حالة الموت التي هي الدفن في الخطیة والتراخي فیها واالستسالم لها. 

. ]15 ["كل من یبغض أخاه، فهو قاتل نفسلكن "
 [ألن القتل ینبع من البغضة، لذلك فالذي یبغض ولو لم یقتل فریسته، :القدیس چیروموكما یقول 

.] Ðیحسب قلبه قاتًال، وهكذا ال ینتقل القلب إلى الحیاة بل یبقى في الموت

فإن كان هذا هو عمل الحب وهذه هي نهایة البغضة، فمن أین لنا أن نعمل الحب؟ 

بهذا عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه ألجلنا "
. ]16 ["فنحن ینبغي أن نضع نفوسنا ألجل إخوتنا

أحب السید العبید حتى الموت حتى یقتفي العبید آثار خطواته، فیحبون زمالءهم العبید مثله. وكما یقول 
الرب: "هذه هي وصیتي أن تحبوا بعضكم بعًضا كما أحببتكم. لیس حب أعظم من هذا أن یضع أحد نفسه ألجل 

 ).13-12: 15أحبائه" (یو 

وٕاذ أراد الرسول أن یدربنا على الحب العملي طلب منا أن نبدأ بالعطاء قائالً : 

وأما من كان له معیشة العالم، ونظر أخاه محتاًجا، "
 ]17وأغلق أحشاءه عنه، فكیف تثبت محبة اهللا فیه؟" [

إذ نتذوق الحب خالل العطاء المادي نستعذبه، وندرك حالوته الداخلیة، فنستطیع بالرب یسوع أن نحب 
إخوتنا ونحب اهللا حتى الموت. فالرب ال یطلب الصدقة ألجل إشباع الفقراء إنما لنقدم له تقدمة الحب الشهي، 

: 4فیتقبلها وكما یقول الرسول عن العطاء: "لیس ألني أطلب العطیة بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم" (في 
17 .(

1 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
2 His letter to Castoina his maternal aunt.  
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 [إنها تعلمك كیف تصیر شبیًها باهللا. وهذه رأس كل القدیس یوحنا ذهبي الفم:والسبب الثاني ما یقوله 
.] Ïالخیرات

. Ðوالسبب الثالث هو أن فیها مشاركة أعضاء جسد المسیح المتألم لبعضه البعض

"یا أوالدي ال نحب بالكالم واللسان، بل بالعمل والحق.  
]. 19-18"بهذا نعرف أننا من الحق، وتسكن قلوبنا قدامه" [

إن أحببنا إخوتنا عملًیا وبالحق، أي في المسیح یسوع، ولیس بقصد المجد الباطل، فإننا بهذا نعرف أننا 
ثابتون في ربنا یسوع "الحق"، وتطمئن قلوبنا قدام اهللا فاحص القلوب. 

أي في حبنا إلخوتنا ال نطلب مدیح الناس وال شهادتهم، ألنهم ال یعرفون دوافعنا الداخلیة، بل شهادة اهللا 
)، أي مجدنا الداخلي السري الذي ال یتعرف علیه إَال اهللا 12: 1 كو ٢ألن "فخرنا هو هذا شهاداة ضمیرنا" (

 والنفس.

فاهللا أعظم من قلوبنا "، أي إن أعلنت لنا حیاتنا الداخلیة أن دوافعنا غیر سلیمة "ألنه إن المتنا قلوبنا"
، أي لنرتمي على اهللا، معترفین له بضعفنا رغم مدیح الناس لنا. وهو أعظم من قلوبنا، ]20 ["ویعلم كل شيء

 قادر على إصالح دوافعنا.

، بمعنى إن شهدت قلوبنا لنا أننا نحب ]21 ["أیها األحباء إن لم تلمنا قلوبنا، فلنا ثقة من نحو اهللا"
 حًبا حقیقًیا، فلنا ثقة لیس في جهة الناس، بل من نحو اهللا. 

د. ثقتنا في اهللا أبینا 
 مهما سألنا ننال منه، ألننا نحفظ وصایاه،"

 .]22["  ونعمل األعمال المرضیة أمامه

إذ نحب نحفظ وصایاه، ویسر هو بنا، فال یجعلنا معتازین شیًئا، بل یأتمنا على كل شيء، إذ نحن 
 أمناء في حبنا إلخوتنا.

 وما هي األمور التي نعملها فترضیه؟
أن نؤمن باسم ابنه یسوع المسیح، أي نقبله فادًیا ومخلًصا ممسوًحا ألجل التكفیر عن خطایانا، . 1

 ".وهذه وصیته أن نؤمن باسم یسوع المسیح"

 ".ونحب بعضنا بعًضا كما أعطانا وصیةبحب إخوتنا، فنتمتع بحب اهللا لنا ". 2

من . بتنفیذنا الوصیة، أي نؤمن باسم ابنه ونحب اإلخوة، بهذا نثبت فیه وهو فینا إذ یقول الرسول: "3
 .]24 ["یحفظ وصایاه یثبت فیه وهو فیه. وبهذا نعرف أنه یثبت فینا من الروح الذي أعطانا

ثبوتنا في اهللا لیس كالًما أو مجرد تخیالت لكن یتطلب حفظنا وصایاه التي تدور حول الحب. ومن 
[بهذا الروح القدس تتطهر النفس : القدیس أغسطینوسیقدر أن یحب إَال بالروح القدس الذي أعطانا؟ وكما یقول 

Ï ١٤٦، ص 1964 الحب األخوي، طبعة. 
Ð  ،"١٤٢ – ١٤٠، ص 1964راجع أقوال اآلباء في "الحب األخوي. 
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وتقتات. هذا هو روح اهللا الذي ال یمكن أن یكون للهراطقة والمنشقین عن الكنیسة بالنسبة للذین لم ینفصلوا عنها 
عالنیة لكنهم انفصلوا بعصیانهم لها، هؤالء صاروا قًشا ال قمًحا رغم وجودهم فیها.] 
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األصحاح الرابع 

المحبة والحكمة 
 

 .٦ – ١المحبة والحكمة: الحب یعني رفضنا ما یضاد روح الرب . 1
 .١١ – ٧المحبة الحقیقیة مصدرها الصلیب . 2

 كیف نتذوق المحبة؟. 3

 .١٦ – ١٢أ. خالل حبنا إلخوتنا  

 .٢١ – ١٧ب. خالل انتظارنا یوم الرب بفرح  

. المحبة والحكمة 1
أیها األحباء ال تصدقوا كل روح، "

بل امتحنوا األرواح هل هي من عند اللَّه، 
]. 1" [ألن أنبیاء كذبة كثیرین قد خرجوا إلى العالم

یهب الحب لإلنسان بساطة، فیصدق كل شيء. لكن ینبغي أن یكون مالزًما له روح التمییز أو الحكمة، 
حتى ال ینخدع اإلنسان بالمعلمین الكذبة، الذین یأتون تحت اسم "المسیح" ویتسترون بكلمة "المحبة" لیخفوا اسمهم 

في بریق كلمات جذابة وفلسفة باطلة، مدعین أنهم مرشدین بالروح القدس. 

ولقد حذرنا ربنا من هؤالء قائالً : "انظروا ال یضلكم أحد فإن كثیرین سیأتون باسمي... ویضلون كثیرین" 
 ).5-4: 14(مت 

)، وقد 18: 9ویحذرنا سلیمان الحكیم أال نشرب من ماٍء غریٍب، مهما بدا عذًبا وحلًوا وظهر مقدًسا (أم 
). إذن، لنحذر ممن یدعون أنهم مرشدون بالروح وهم غرباء عن 37: 7أشار ربنا عن الروح القدس بالماء (یو 

 الكنیسة.

لقد خاف الرسول على الكنیسة من أمثال هؤالء قائالً : "فإني أغار علیكم غیرة اللَّه، ألني خطبتكم لرجل 
واحد، ألقدم عذراء عفیفة للمسیح. ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحیة حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن 
البساطة التي في المسیح. فإنه إن كان اآلتي یكرز بیسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم 

). إنه یخشى خالل بساطتها تتقبل مسیًحا آخر أو روًحا 4-2: 11 كو ٢تأخذوه أو إنجیًال آخر لم تقبلوه..." (
). والخطیر فیهم أنهم 9-6: 1آخر أو إنجیًال آخر، وهو لیس آخر ولكن یعلنونه بفهمهم الخاص وأهوائهم (غل 

). 15: 11 كو ٢"یغیرون شكلهم كخدام للبرّ " (

 [یلزمنا أوًال أن نختبر بكل حرص كل فكر یدخل إلى قلوبنا، وكل تعلیم نقبله، لنرى :األب موسىیقول 
إذا كان قد تنقى بنار الروح القدس اإللهي السماوي، أو ینتمي إلى خزعبالت الیهود، أو هو ثمرة كبریاء الفلسفة 

البشریة التي لیس لها إَال سطحیات التدین. فینخدع البعض بهذا النوع، إذ یغویهم حسن التنسیق وتجذبهم التعالیم 
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الفلسفیة التي تخدع ألول وهلة بما فیها من بعض المعاني الورعة التي تتفق مع الدین... ومن جهة أخرى یلزمنا 
 .]Ïأن نحرص لئال ُیوضع أمامنا تفسیًرا خاطًئا للذهب النقي الذي هو الكتاب المقدس فُنخدع

لكن قد تسأل: وما هي عالمات الروح الحقیقي؟  

بهذا تعرفون روح اللَّه.  "
 .كل روح یعترف بیسوع المسیح انه قد جاء في الجسد فهو من اللَّه

وكل روح ال یعترف بیسوع المسیح أنه قد جاء في الجسد فلیس من اللَّه. 
. ]3-2وهذا هو روح ضد المسیح الذي سمعتم أنه یأتي واآلن هو في العالم" [

المعلم الحقیقي هو الذي یشهد للسید المسیح الذي جاء إلى العالم لیخلصنا.  

 ربنا یسوع في الجسد، لكن منها من أنكر الهوته أو الهوت الروح ءتوجد بدع كثیرة لم تنكر مجي
القدس مثل األریوسیة أو أتباع سابلیانوس، فهل هذه البدع من اللَّه؟ 

إنهم بال شك لیسوا منا، وٕاال ما كانوا خرجوا عنا. لقد خرجوا عن الكنیسة جسد المسیح الواحد، وصار 
لهم إیمان مخالف وفكر مغایر، وبهذا صاروا ضد المسیح حتى ولو نسبوا أنفسهم له. 

 طائفة، الكل یؤكد أن إیمانه هو إیمان ٦٠٠واآلن بعدما بلغ في الخارج عدد الطوِائف ما یقرب من 
لنعد إلى إیمان الكنیسة الواحد فكیف نتحقق اإلیمان الحقیقي الخالص من اإلیمان المزیف؟ الكنیسة السلیم، 

بروح الكنیسة وفكرها الواحد من أقصى المسكونة إلى أقصاها قبل االنقسام في مجمع خلقیدونیة المشئوم (في 
القرن الخامس) فإن الكنیسة خالل األربعة قرون األولى، بالرغم من انتشارها شرًقا وغرًبا، ومع اختالف البیئات 

وتعدد اإلیبارشیات وكثرة الرعاة وضخامة الكتابات المسیحیة إَال إنها تمتاز بوحدة الفكر، فال عجب إن رأینا 
أسقف قیصریة وهیالري أسقف بواتیه ویوحنا الذهبي الفم أسقف  القدیسین باسیلیوس الكبیركتابات 

 الخ. آالف من اآلباء القدیسین كتبوا القسطنطینیة وأثناسیوس الرسولي أسقف اإلسكندریة والبابا كیرلس الكبیر
 وفسروا وبعثوا رسائل لبعضهم البعض أو لرعایة شعبهم. وكأن الكل قد تتلمذ في مدرسة واحدة بفكٍر واحدٍ .

هذا هو الحق الذي تشربته الكنیسة الواحدة وتتشربه جیًال بعد جیٍل، فیه نتتلمذ آلبائنا بغیر كبریاء وال 
تشامخ أو اعتداد بالذات. هذا ما دفع بالكثیرین إلى نشر كتابات اآلباء األولین.  

إذن لنحذر من المخادعین الذین یعتمدون على قدرتهم الذاتیة في اإلقناع الشخصي ومظهرهم الخارجي، 
وال نخف أو نضطرب ألنه كما یقول الرسول: 

أنتم من اللَّه أیها األوالد وقد غلبتموهم، "
 .]4 ["ألن الذي فیكم أعظم من الذي في العالم

هكذا یشجعنا الرسول، ألن الذي فینا روح الحق الذي ال ینهزم، به صرنا أعضاء في جسد المسیح 
)، وبه صار لنا روح الغلبة والنصرة ضد الشر. 33: 16السري، هذا الذي قال: "أنا قد غلبت العالم" (یو 

]. 5" [هم من العالم، من أجل ذلك یتكلمون من العالم، والعالم یسمع لهم"
إنهم من العالم. وهنا ال یقصد كل سكان العالم، بل الذین تعلقت قلوبهم بمحبة األمور الزمنیة. لذلك فإن 

دوافعهم في الكرازة دوافع زمنیة، "یتكلمون من العالم"، إّما لمكسب مادي أو سیاسي (كما نرى لألسف في بعض 

Ï  ٢٠: ١م، ١٩٨٦مناظرات یوحنا كاسیان، طبعة. 
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اإلرسالیات األجنبیة)، أو بدوافع االعتداد بالذات وحب الظهور. هؤالء یستخدمون الخدع المنمقة والمظهر المملوء 
لیًنا ولطًفا دون أن یكون لهم الحب في الداخل. 

 نحن من اللَّه، فمن یعرف اللَّه یسمع لنا،"
 ومن لیس من اللَّه ال یسمع لنا.

 ].6" [من هذا نعرف روح الحق وروح الضالل
یضع الرسول "االستماع لنا" هو الحد الفاصل بین روح الحق وروح الضالل، وماذا یعني كلمة "لنا" إَال 

التالمیذ والرسل الذین سلموا اإلیمان للكنیسة نقًیا. لیت الكل یرجع إلى اإلیمان الرسولي المسلم للقدیسین، رافضین 
 كل فكر فلسفي محدث.

.المحبة الحقیقیة مصدرها الصلیب 2
أیها األحباء، لنحب بعضنا بعًضا، "

ألن المحبة هي من اللَّه، 
.  وكل من یحب فقد ولد من اللَّه ویعرف اللَّه

 ].8-7[" ومن ال یحب لم یعرف اللَّه، ألن اللَّه محبة"
" ولیس "لنحاول أن نحب"، ألنه قد وهبت لنا إمكانیة الحب الذي من اللَّه. بهذا "لنحبیقول الرسول 

 ".محبةالحب نتمثل بأبینا إذ هو "

 [اللَّه محبة وینبوع كل حب... كذلك جعل الخالق المحبة من القدیس غریغوریوس النزینزي:یقول 
). فإن لم توجد فینا 35: 13سماتنا قائالً : "بهذا یعرف الجمیع أنكم تالمیذي إن كان لكم حب بعًضا لبعض" (یو 

.] Ïالمحبة، نكون قد غیرنا الخاتم الذي به نتشكل بشكل اللَّه

 [إن من یود أن یتكلم عن الحب، التزم أن یتكلم عن اللَّه ذاته. فالمحبة المقدسة یوحنا الدرجي:ویقول 
 هي مشابهة اللَّه على قدر ما یستطیع البشر.]

[یمكن لإلنسان أن یعتمد ومع ذلك ال یتجاوب مع عمل الروح القدس القدیس أغسطینوس: ویقول 
). وقد یتناول من جسد ربنا ودمه بغیر 23: ١٩ صم ١الساكن فیه، وربما ینال روح النبوة ویتنبأ مثل شاول (

) وقد ینسب نفسه للمسیح فُیجدف على اسم اللَّه بسببه... ولكن أمر واحد ال یقدر علیه 29: 11 كو ١استحقاق (
وهو أن یبقى فیه الشر ویحب، ألن من یحب حًبا مصدره اللَّه، ال یقدر أن یتمسك بعد بشره. هذا هو الحب 

 الحقیقي الذي أعلنه اللَّه.]

ننال بذور هذا الحب في المعمودیة وینمو فینا بالتوبة المستمرة والتناول من األسرار المقدسة والصالح 
مع الجهاد والمثابرة. هذا الحب هو هبة من اللَّه الذي أحبنا! 

"بهذا أظهرت محبة اللَّه فینا، 

أن اللَّه قد أرسل ابنه الوحید إلى العالم لكي نحیا به. 
 في هذا هي المحبة، لیس أننا نحن أحببنا اللَّه،

Ï  ،٩، ص 1964الحب األخوي .

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


   

 

]. 10-9بل أنه هو أحبنا، وأرسل ابنه الوحید كفارة لخطایانا" [
أعلن الحب الحقیقي على الصلیب. أحبنا اآلب فبذل ابنه عنا "الذي لم یشفق على ابنه بل بذله ألجلنا 

). هكذا 20: 2). واالبن "أحبني وأسلم نفسه ألجلي" (غل 32: 8أجمعین كیف ال یهبنا معه كل شيء!" (رو 
نجد في الصلیب ینبوع الحب الفیاض. كلما تأملنا فیه نخجل أمام محبة اللَّه الالنهائیة، وٕاذ أحبنا أوًال قبل أن 

أیها األحباء إن كان اللَّه قد أحبنا هكذا ینبغي لنا أیًضا أن یحب نعرفه یلیق بنا كأوالد له أن نحب نحن أیًضا. "
 ].11" [بعضنا بعًضا

أحبنا اللَّه نحن العبید رغم عدم استحقاقنا لحبه، فكم باألولى نلتزم نحن بحب إخوتنا مهما یكن طبعهم 
 أو حالهم أو تصرفاتهم تجاهنا. هو یحب... فأي فخر لنا كأوالد له أن نتمثل بأبینا لنحب اإلخوة على مثاله!

 . كیف نتذوق المحبة؟3

. خالل حبنا إلخوتنا أ
"اللَّه لم ینظره أحد قط.  

]. 12إن أحب بعضنا بعًضا فاللَّه یثبت فینا،ومحبته قد تكملت فینا" [
محبة اللَّه كاملة، لكننا ال نتمتع بها إَال عندما نفتح قلوبنا إلخوتنا. بهذا الحب تتنقى قلوبنا بالروح 

القدس،فتقدر على معاینة اللَّه."طوبى ألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اللَّه". 

 ].13"بهذا نعرف أننا نثبت فیه وهو فینا انه قد أعطانا من روحه" [
حیث یكون فینا الحب نكون عاملین بالروح القدس المعطى لنا "ألن محبة اللَّه قد انسكبت في قلوبنا 

). والحب الحقیقي هو الترمومتر لمعرفة ثباتنا في اللَّه. 5: ٥بالروح القدس" (رو 

]. 14 [""ونحن قد نظرنا ونشهد أن اآلب قد أرسل االبن مخلًصا للعالم
أي لم یعد الحب مجهوًال بل نظر التالمیذ والرسل وشهدوا عظم محبة اللَّه المعلنة على الصلیب. هذه 

الشهادة الرسولیة تسلمتها الكنیسة لترضع أوالدها بها لیشبوا على مثال أبیهم. 

]. 15 [""من اعترف أن یسوع هو ابن اللَّه فاللَّه یثبت فیه وهو في اللَّه
فمن یقبل شهادة الكنیسة ویعترف بحب اللَّه العملي المعلن في الخالص اعتراًفا عملًیا یثبت اللَّه فیه 

وهو في اللَّه وبهذا لم یعد الحب غریًبا عنه بل في داخله. 

 ].16 [""ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي للَّه فینا
 فإذ صار الحب فینا نكون قد عرفناه وتذوقناه وصدقناه، فنتجاوب معه أكثر فأكثر.

ب.خالل انتظارنا یوم الرب بفرح 
بهذا تكملت المحبة فینا، "

أن یكون لنا ثقة في یوم الدین، 
 .]17 [ألنه كما هو في هذا العالم، هكذا نحن أیًضا"

إذ نتذوق حب اللَّه ونتجاوب معه، فإن كمال حبنا هو اشتهاء یوم الرب في ثقٍة، ألننا كما نسلك هنا 
على مثاله یكون لنا نصیب معه هناك. 
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حسن أن نبدأ بالمخافة، فنرهب یوم الرب، فنتیقظ ضد أعدائنا، أي الخطیة... لكن قدرما نستعذب محبة 
اللَّه ونحب إخوتنا نتوق إلى ربنا وتشتهي النفس قبالت العریس منتظرة في فرح یوم عرسها كعذراء عفیفة متحلیة 

باإلیمان والرجاء والمحبة. وهكذا ینتزع الخوف لیحتل الحب مكانه إذ یقول الرسول: 

ال خوف في المحبة، "
. ]18 ["بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج

تزایدت المحبة تناقص الخوف. وكلما قلت المحبة تزاید الخوف لكن   [كلماالقدیس أغسطینوس:یقول 
إن لم یكن خوف فلیس هناك حب. وكما نرى في الحیاكة أن الخیط یطرز بمخراز، فإن لم یخرج المخراز ال 

.] Îیدخل الخیط لیحتل مكانه، هكذا یشغل الخوف النفس، لكنه ال یظل فیها بل یترك مكانه للحب

 [الخوف من جهنم یشجع المبتدئین حتى یتركوا شرهم. أما المتقدمون فإن القدیس مرقس الناسك:یقول 
رغبتهم في المكافأة تحفزهم على تنفیذ الصالح. وأما سّر الحب فهو أنه یسمو بالعقل لیرتفع فوق كل المخلوقات 

 .]Ðخافًیا عن عینیه كل شيء غیر اللَّه

 ".ألن الخوف له عذاب"
 القدیس أغسطینوس:یقول 

[عندما یعرف اإلنسان خطیته یتألم... وٕاذ تدخل المحبة إلى النفس تبرئ كل جراحات الخوف. فخوف 
اللَّه یسبب جراحات كما من مشرط الطبیب الذي ینزع الجرح، ولو أدى ذلك إلى اتساعه...  

 إذن لیشغل الخوف نفوسنا حتى یحل الحب محله، ویلتئم الجرح!... 
، فیه یخاف اإلنسان لئال ُیطرح في الجحیم ویحترق بالنار األبدیة مع إبلیس وجنوده. أما الخوف األول

، ففیه یخاف لئال یفقد الصالح ویتركه اللَّه، إذ هو مشتاق إلى التمتع باللَّه ذاته. الخوف الثاني
ویمكننا إدراك الفرق بین الخوف الذي تطرحه المحبة إلى خارج، والخوف النقي الثابت إلى األبد إذا ما 

 قارناهما بنوعین من النساء:
. سیدة تشتهي ارتكاب الزنا وتتلذذ بالشر، لكنها تخاف نقمة زوجها. تخافه لكنها ال تزال تحب اإلثم، 1

ووجود زوجها یسبب لها ضیًقا وحزًنا. وٕان حدث أن سلكت في الشر تخشى مجیئه... هكذا یخشى البعض 
  الرب.ءمجي

. والثانیة تحب زوجها وتشعر أنها مدینة له بقبالتها الطاهرة، فتحفظ نفسها من الزنا مشتهیة مجیئه 2
 والوجود معه.

هكذا كل من االثنتین تخاف رجلها... األولى تخشى مجیئه، والثانیة تخشى لئال یرحل عنها. األولى 
 تخاف عقابه، والثانیة تخاف تركه لها.

رحمة وحكمة أغني لك یا رب أرنم. أتعقل في طریق كامل فالنفس التي لها الخوف النقي تئن متألمة "
). في طریق كامل تتعقل فال تخاف، ألن المحبة تطرح الخوف إلى خارج، وعندما 1: 101" (مز متى تأتي إليّ 

یأتي العریس إلى ذراعیها تخاف لكن كمن هي في أمان... تخاف ال من أن تطرح في جهنم، وٕانما لئال یكون 
 .]Ñفیها إثم أو خطیة فیتركها عریسها

1 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
Ð الفیلوكالیا .

3 St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.  
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 نفس المعنى معلًما إیانا عن قیمة مخافة الرب موضًحا الفرق بین خوف العبید Ïاألب شیریمونیؤكد 
الذي هو بدایة الطریق والمخافة الكاملة النابعة عن الحب العظیم. هذه المخافة التي وصفها النبي على أنها غنى 

)، وهي من صفات ربنا یسوع نفسه، إذ یقول النبي: "یحل علیه روح الرب... روح المعرفة ٦: 3٣خالصنا (إش 
). 1: ١١ومخافة الرب... لذته تكون في مخافة الرب" (إش 

: [یوجد من یخاف لئال یجلد، وهذا خوف العبید، ویوجد من یخاف لئال یخسر مار فلیكسینوسویقول 
.] Ðوهذا خوف األجیر. ویوجد من یخاف لئال یغیظ وهذا خوف الصدیقین

 [الرسل أنفسهم مع أنه كان فیهم المعزي إَال أنهم لم یكونوا خالین من :القدیس مقاریوس الكبیریقول 
) 13-12: 2)، ألنه مع الفرح والبهجة كان فیهم أیًضا الخوف والرعدة (في 27: 9كو  ١الخوف مطلًقا (

الناشئین عن النعمة ذاتها، ولیس عن الطبیعة الفاسدة. ولكن تلك النعمة عینها كانت حارسة لهم لئال یزیغوا ولو 
 قلیالً .]

هكذا حتى الشاروبیم وكل طغمات السمائیین یحبون اللَّه لكنهم یقفون أمامه بخوف ورعدة، لیس خوًفا 
 من نار جهنم، لكن مهابًة واحترًما.

 تفسیر آخر
 في حدیثه عن االضطهاد عن الخوف المطروح خارًجا، انه الخوف بالمعنى Ðالعالمة ترتلیانیقول 

: 3 یو ١العام، أي خوف اإلنسان على حیاته الزمنیة. فإذ یعلمنا الرسول یوحنا أن نضع أنفسنا ألجل اإلخوة (
)، فباألولى جًدا یلیق بنا أن نصنعه من أجل الرب. أما الذي یخاف من أن یتألم، فهذا ال یستطیع أن ینتسب 16

للذي تألم. أما الذي ال یخاف من أن یتألم فإنه یكتمل في الحب، أي في حب اللَّه. 

]. 19" [نحن نحبه ألنه هو أحبنا أوالً "
) واختارنا عروًسا له، فأي فضل لنا إن أحببناه؟ إننا نرد له هذه ٣٨: ٥أحبنا ونحن بعد خطاة (رو 

المحبة في أوالده إخوتنا. 

ألن من ال یحب أخاه الذي ". وعالمة كذبه هو "إن قال أحد إني أحب اللَّه، وأبغض أخاه فهو كاذب"
 ]20؟" [أبصره، كیف یقدر أن یحب اللَّه الذي لم یبصره

فبحبنا لإلخوة المنظورین تزول عنا الغشاوة الداخلیة، فتعاین قلوبنا اللَّه. وبحبنا إلخوتنا نكون قد نفذنا 
وصیته، مبرهنین على حبنا له.  

Ï  ١٣، ١١: ١١راجع مناظرات كاسیان .
Ð ١دیر السریان: اآلباء الحاذقون في العبادة، ج. 

3 Cf. Fuga in Persecutione 9 & 13 De  
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األصحاح الخامس 

إمكانیات اإلیمان 
 

في هذا األصحاح یتحدث الرسول عن قوة اإلیمان بربنا یسوع المسیح ابن اللَّه: 
 .٣ – ١اإلیمان والحب . 1

 .٥ – ٤اإلیمان وحیاة النصرة . 2
 .١٠ – ٦أساس اإلیمان والشهادة له . 3
 .١٣ – ١١اإلیمان وعطیة الحیاة األبدیة . 4
 .١٥ – ١٤اإلیمان واستجابة الصالة . 5
 .١٨ – ١٦المؤمنون وصالتهم من أجل إخوتهم . 6
 .٢٠ – ١٩المؤمنون ینالون بصیرة المعرفة . 7
 .٢١اإلنذار األخیر . 8

 . اإلیمان والحب1
كل من یؤمن أن یسوع هو المسیح فقد ولد من اللَّه.  "

 ].1وكل من یحب الوالد یحب المولود منه" [
بعدما تحدث الرسول عن الحب. ربط بین اإلیمان والمیالد الفوقاني والحب. فمیالدنا الثاني یقوم على 
أساس إیماننا بربنا یسوع أنه هو المسیح، الذي صالحنا مع أبیه، وربطنا به، فصارت لنا بالمعمودیة البنوة لآلب 

والحب له. وحبنا لآلب یدفعنا لمحبة االبن، ذلك كما أنه [لیس لنا حب في داخلنا تجاه اللَّه اآلب إَال خالل 
.] Ïاإلیمان بابنه

وحبنا للَّه یدفعنا لمحبة إخوتنا، كما أن حبنا لإلخوة ال یكون حقیقًیا خالًصا إَال على أساس حبنا للَّه 
. بهذا نقبل الجسد بقبولنا ]2بهذا نعرف أننا نحب أوالد اللَّه، إذا أحببنا اللَّه، وحفظنا وصایاه" [خالل وصایاه. "

الرأس. 

. اإلیمان وحیاة النصرة 2
قد یسأل أحد: ومن یقدر أن ینفذ وصایا اللَّه؟ من یقدر أن یغلب محبة العالم بكل مغریاته وضیقاته؟ 

خالل إیماننا بربنا یسوع الذي غلب والذي ال یزال یغلب بعمله فینا وسیغلب. فإذ نختفي فیه یصیر الطریق سهًال، 
والحمل الثقیل هیًنا، وٕاغراء العالم كال شيء، وضیقات العالم موضوع سرورنا. 

 ووصایاه لیست ثقیلة. "
ألن كل من ُولد من اللَّه یغلب العالم.  
وهذه الغلبة التي تغلب العالم إیماننا.  

 ].5-4[" من هو الذي یغلب العالم، إَال الذي یؤمن أن یسوع هو ابن اللَّه!

Ï  ٤٢: ٦القدیس هیالري أسقف بواتییه: الثالوث .
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: األب ثیوناسویعلق 
 یرتفع إلى أعالي الفضیلة متخطًیا كل قانون، ناظًرا إلى أن ما مرتفعات الكمال اإلنجیلي[كل من یتسلق 

قد أمر به موسى على أنه أمر بسیط سهل، مدرًكا أنه بخضوعه لنعمة المخلص یصل إلى تلك الحالة التي هي 
في غایة السمو.  

وعلى هذا ال یكون للخطیة سلطان علیه، "ألن محبة اللَّه قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى 
). بهذا ینزع عنه كل اهتمام بأي أمر آخر، وال یرغب في صنع ما هو ممنوع عنه، أو یهمل فیما ٥: ٥لنا" (رو 

قد ُأمر به، لكن إذ یكن كل هدفه وكل اشتیاقه في الحب اإللهي على الدوام، ال یقع في التلذذ باألمور التافهة، بل 
  Ïویطلب األمور المسموح بها...

ال تهلك جذور الخطیة تحت الناموس، إنما تحت النعمة لیس فقط تُبتر أغصان الشر، إنما تقتلع أیًضا 
 .]Ðجذوره التي لإلرادة الشریرة

 إَال االبن یسوع مقاومة إبلیس [والحق یقال أنه لم یجرؤ أحد على القدیس كیرلس الكبیر:ویقول 
 في یسوع انتصرت الطبیعة البشریةالمسیح الذي سكن المغارة، فكافحه كفاًحا شدیًدا، وهو على صورتنا. ولذلك 

المسیح ونالت إكلیل الظفر والغلبة... انتصر المسیح على الشیطان وتّوج هامة الطبیعة البشریة بإكلیل المجد 
 .]Ñوالظفر

. أساس اإلیمان والشهادة له 3
هذا هو الذي أتى بماء ودم یسوع المسیح، "

ال بالماء فقط بل بالماء والدم.  
. ]6 ["والروح هو الذي یشهد ألن الروح هو الحق

یقوم إیماننا على أساس دم المسیح، وموتنا ودفننا معه بالمعمودیة. هنا یمیز الرسول بین معمودیة یوحنا 
) ومعمودیة السید المسیح التي بالماء والروح، حیث ندفن مع المسیح، 31: 1التي بالماء لمغفرة الخطایا (یو 

ونقوم أیًضا بإنسان داخلي جدید على صورة ربنا یسوع. هذه هي المعمودیة التي تقوم على صلیب السید المسیح. 

 [كانت مارة عین ماء شدیدة المرارة، فلما طرح موسى الشجرة أصبحت القدیس أمبروسیوس:یقول 
تكرس بسّر صلیب میاهها عذبة. ألن الماء بدون الكرازة بصلیب ربنا ال فائدة منه للخالص العتید. ولكن بعد أن 

 یصبح مناسًبا الستعماله في الجرن الروحي وكأس الخالص. إذ أنه كما ألقى موسى النبي الخشبة في الخالص
تلك العین، هكذا أیًضا الكاهن ینطق على جرن المعمودیة بشهادة صلیب ربنا فیصبح الماء عذًبا بسبب عمل 

.] Òالنعمة

هذه المعمودیة یشهد لها الروح وشهادته حق، لیست شهادة كالم، بل بالعمل إذ هي عمله، وكما یقول 
 [حینما تدخلون في الماء ال تجدون بعد ماء بسیًطا بل تنتظرون خالًصا القدیس غریغوریوس أسقف نیصص:

.] Óبالروح القدس، ألنكم تستطیعون بال مانع أن تصلوا للكمال

Ï ضرب أمثلة كثیرة لم أوردها .
Ð  ،٥٥٢ – ٥٥٠، ص 1968مناظرات القدیس یوحنا كاسیان .
Ñ  ،٢٩٦، ص 1967الحب اإللهي .
Ò  ،٨٥٩، (سّر المیالد الجدید) ص 1967الحب اإللهي .
Ó  ،٨٥١،  ص 1967الحب اإللهي .
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فإن الذین یشهدون في السماء هم ثالثة:  "
اآلب والكلمة والروح القدس.  

 .]7وهؤالء الثالثة هم واحد" [
یشهد الثالوث القدوس لقوة المعمودیة في العهد الجدید، وذلك كما رأینا في عماد ربنا یسوع، الذي منه 

استمدت قوتها. 

والمعمودیة هي من اختصاص الروح القدس واهب الغفران والشركة، فیربطنا بالثالوث القدوس. وتقوم 
على عمل الثالوث، إذ تقوم على صلیب المسیح. فاآلب أحبنا وأسلم ابنه، االبن بذل ذاته على الصلیب حیث 

)، على أساسهما قامت المعمودیة. 34: 19ُطعن ربنا فخرج دم وماء (یو 

فشهادة الثالوث القدوس لیست كالًما، بل شهادة إیجابیة. شهادة عمل وبذل من أجل اإلنسان لكي یحیا 
كابن للَّه. هذه الشهادة السماویة تالزمها شهادة في األرض إذ یقول الرسول:  

والذین یشهدون في األرض هم ثالثة: "
 .]8 ["الروح والماء والدم والثالثة واحد

 [الشهود الثالثة في المعمودیة: الماء والدم والروح هم واحد. ألنك إن القدیس أمبروسیوس:یقول 
انتزعت واحًدا منها لما وجد سّر المعمودیة. ألنه ما هو الماء بغیر صلیب المسیح؟! عنصر مادي بدون أي فعل 

 سّر التجدید بدون ماء ألنه "إن كان أحد ال یولد من الماء والروح ال یقدر أن یدخل دسري! كما أنه ال یوج
.] Ï)٥: ٣ملكوت اللَّه" (یو 

  القدیس أغسطینوس:ویقول 
[وٕاذ قال أن الثالثة في الواحد أوضح أنه ال یقصد بالروح والماء والدم المفهوم العام بل هي أمور سریة. 

ألن مادة الروح ومادة الماء ومادة الدم لیسوا واحًدا. ولكن كما نقول مثًال أن الصخرة والماء هما واحد 
قاصدین بالصخرة المسیح وبالماء الروح القدس. 

من یشك في أن الصخرة والماء هما مادتان مختلفتان، لكن إذ السید المسیح والروح القدس طبیعة واحدة 
نقول أن الصخرة والماء واحد. 

إننا نعلم أن ثالثة خرجوا من جسد ربنا وهو معلق على الصلیب. 
 ).٣٠: ١٩أ. الروح إذ كتب "ونكس رأسه وأسلم الروح" (یو 

ب، ج. وعندما ُطعن خرج منه دم وماء. 
هذه الثالثة مختلفو المادة ومتمیزون، فهم لیسوا بواحد. إنما الوحدانیة هنا تحمل معنى أن جسد المسیح 

السري أي الكنیسة یثبت في الثالوث القدوس ویكرز به. 

: ١)، والدم یعني االبن الذي صار جسًدا (یو ١٤: ٤" (یو اللَّه روحفالروح نفهم منها ما جاء أن "
)... ٣٨: ٧)، والماء یشیر إلى الروح القدس كقول ربنا (یو ١٤

أما عن كون الثالوث القدوس شاهًدا، فهذا ما ال یشك فیه كل من یؤمن باإلنجیل، إذ یقول االبن "أنا 
). "روح الحق الذي من عند اآلب ینبثق فهو یشهد ١٨: ٨هو الشاهد لنفسي ویشهد لي اآلب الذي أرسلني" (یو 

). ٢٦: ١٥لي" (یو 

Ï  ،٨٦٠،  ص 1967الحب اإللهي .
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.] Îهؤالء الشهود الثالثة هم واحد، طبیعة واحدة، جوهر واحد، الهوت واحد

إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة اللَّه أعظم، "
 .]9 ["ألن هذه هي شهادة اللَّه التي قد شهد بها عن ابنه

في أمور كثیرة نتقبل شهادة الناس فكم باألولى تكون شهادة اآلب عن ابنه، الذي شهد له في عماده، 
وفي تجلیه وعند موته بإقامته من األموات. 

من یؤمن بابن اللَّه فعنده الشهادة في نفسه. "
من ال یصدق اهللا فقد جعله كاذًبا، 

. ]10 ["ألنه لم یؤمن بالشهادة التي قد شهد بها اللَّه عن ابنه
إیماننا باللَّه یجعلنا في غنى عن للشهادة الخارجیة، بل یشهد روح اللَّه فینا شهادة عملیة اختباریة، فنثق 

في كلمة اللَّه بغیر تشكك. 

 لیس لنا أن نسأل "كیف؟" بل نقبل ما ورد في الكتاب المقدس أما من ال یصدق اللَّه فیجعله كاذًبا"،"
بإیمان. 

. اإلیمان وعطیة الحیاة األبدیة 4
"وهذه هي الشهادة أن اللَّه أعطانا حیاة أبدیة، 

وهذه الحیاة هي في ابنه.  
"من له االبن فله الحیاة، 

ومن لیس له ابن اللَّه فلیست له الحیاة.  
"كتبت الكم هذا لكي تعلموا أن لكم حیاة أبدیة، 

]. 13-11ولكي تؤمنوا باسم ابن اللَّه" [
هذا هو غایة إیماننا أن نتمتع بالحیاة األبدیة. هذه هي الحیاة لیست مجرد عطیة من اللَّه، بل ابن اللَّه 

". هذه الحیاة هي في ابنهذاته هو حیاتنا "

هذا هي غایة التجسد. جاء ربنا كبكٍر لنا، مات وقام وبصعوده حملنا فیه، إذ ارتفع اإلله المتأنس إلى 
، حیث ارتفعت أمامه األبواب الدهریة، ووقفت الطغمات السمائیة مبهورة أمام المجد الموهوب تأعالي السماوا

لبني البشر في شخص اإلله المتأنس، ألنه حیث یكون البكر یرتفع فیه وبه أعضاء جسده السري ویحیون هناك 
. Ðإلى األبد

. اإلیمان واستجابة الصالة 5
هذه هي الثقة التي لنا عنده، "

 ]. 14 [" أنه إن طلبنا شیًئا حسب مشیئته یسمع لنا
األب اسحق: یقول 

[إنه یأمرنا أن تكون لنا ثقة كاملة بغیر ارتیاب من جهة استجابة الطلبات التي لیست من أجل نفعنا 

1 Cf. St. Augustine: 10 Homilies on 1st Epistle of St. John.   
Ð  ،٧٤٧ – ٧٣٠،  ص 1967راجع مقال "عید الصعود والحب اإللهي" في كتاب الحب اإللهي. 
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(األرضي) أو راحتنا الزمنیة، إنما تطابق مشیئة ربنا. وتعلمنا الصالة الربانیة هذا، إذ نقول "لتكن مشیئتك" أي 
لیس حسب مشیئتنا نحن. 

)، ندرك أننا أحیاًنا ٢٦: ٨فإن تذكرنا كلمات الرسول: "ألننا لسنا نعلم ما نصلي ألجله كما ینبغي" (رو 
نسأل أموًرا تضاد خالصنا، وبواسطة العنایة اإللهیة ُترفض طلباتنا، ألنه یرى ما هو لصالحنا بحق أعظم مما 

نستطیع نحن. 
وهذا ما حدث مع معلم األمم عندما صلى أن ینزع عنه مالك الشیطان الذي سمح به ربنا ألجل نفعه. 

 ٢"من أجل هذا تضرعت إلى الرب ثالث مرات أن یفارقني. فقال: تكفیك نعمتي ألن قوتي في الضعف تكمل" (
.] Ï)٩-٨: ١٢كو 

وٕان كنا نعلم أنه یسمع لنا مهما طلبنا،  "
 .]15 ["نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها

فالمًؤمن الذي یتجاوب مع روح اللَّه یتعلم ماذا یطلب، لذلك فكل ما یطلبه إذ هو حسب مشیئة اللَّه 
یستجیب ربنا له. 

. المؤمنون وصالتهم من أجل إخوتهم 6
 للموت،  ت"إن رأى أحد أخاه یخطئ لیس

یطلب فیعطیه حیاة للذین یخطئون لیس للموت.  
توجد خطیة للموت.  

. ]16 [لیس ألجل هذه أقول أن یطلب"
  :القدیس أغسطینوسیقول 

[واضح هنا أن هناك إخوة ال نصلي من أجلهم مع أن ربنا یوصینا أن نصلي حتى من أجل الذین 
" هنا تعني اإلنسان أخیضطهدوننا. فخطیة األخ هنا أشر من كل خطیة المضطهد لنا. وواضح أن كلمة "

... إنني أفترض أن خطیة الموت هنا هي مقاومة اإلنسان للحب األخوي 15-14: ٧ كو 1المسیحي كما في 
وامتالء قلبه بالكراهیة ضد النعمة التي بها تصالحنا مع اللَّه بعدما تعرفنا على اللَّه بنعمة ربنا یسوع المسیح. (أي 

مقاوم في داخل الكنیسة فیفقدهم نعمة الرب). 
...  عن ضعف في الروحأما الخطیة التي لیست للموت فهي أال یقوم اإلنسان بواجبات الحب األخوي 

ونالحظ أن الرسول بولس لم یصِل من أجل إسكندر، وأحسب أن السبب هو أنه كان مسیحًیا أخطأ 
.. إذ یقول "إسكندر النحاس أظهر شروًرا كثیرة لیجازه مقاوًما لشركة الروح بالبغضة.خطیة الموت، إي كان 

). أما الذین یصلي من أجلهم 15: ٤ تي ٢" (ألنه قاوم أقوالنا جًداالرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أیًضا 
 .])16: ٤ تي ٢فیقول عنهم "في احتجاجي األول لم یحضر أحد معي بل الجمیع تركوني. ال یحسب علیهم" (

ولعله لهذا السبب كانت الكنیسة تصلي ضد المبتدعین المصرین على عدم التوبة لیس انتقاًما ألنها 
كعریسها ال تحب االنتقام، إنما خوًفا على أوالدها البسطاء الذین یخدعهم هؤالء المبتدعین أمثال أریوس 

ونسطور...  

لهذا ال ویرى تقلید اآلباء الیونان أن الخطیة التي للموت هي التي یصر علیها مرتكبیها بغیر توبة. 

Ï  ،٣٣: ٩، 1968مناظرات القدیس یوحنا كاسیان .
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تصلي الكنیسة من أجل المنتحرین ألنهم أصروا على یأسهم إلى النهایة. 

هذا ونالحظ أن الرسول لم یأمر بعدم الصالة من أجل الذین یخطئون خطیة الموت إنما لم یطلب منهم 
أن یصلوا، تارًكا للمؤمن األمر. 

. ]17 ["كل إثم هو خطیة، وتوجد خطیة لیست للموت"
" كما جاءت في الیونانیة تعني اعتداء اإلنسان على حق الغیر، وكلمة "خطیة" تعنى مخالفة إثمكلمة "

إرادة اللَّه ووصایاه. فكل اعتداء على حق اآلخرین هو خطیة ألنها تخالف إرادة اللَّه، إذ یرید الحب بیننا. 

ولكن هناك خطایا لیست للموت، لیس ألن طبیعتها هكذا، لكن لصدورها عن ضعف بغیر إرادة أو عن 
جهل رغم توبتنا المستمرة. وهذه الخطایا لیست غیر ملومة، وال تعني أننا ال نتوب عنها. لهذا في كل یوم نصلي 

قائلین: "واغفر لنا ذنوبنا" 

 المعرفة. المؤمنون وهبوا بصیرة 7
أ. "نعلم أن كل من ُولد من اللَّه ال یخطئ،  

 ]. 18 ["بل المولود من اللَّه یحفظ نفسه والشریر ال یمسه

 أن رأینا أن المولود من اللَّه یدرك إمكانیات الوالدة الجدیدة، وهي أنه كابن ال یخطئ ما دام Ïوقد سبق
ثابًتا في أبیه، لكن في اللحظة التي فیها ینسى بنوته، وینحرف قلیًال عن أبیه یسقط. وهنا یطلب الرسول من 

 ". وٕاذ یرى الشریر (الشیطان) ثباته في اللَّه وجهاده ال یقدر أن یمسه.یحفظ نفسهالمولود من اللَّه أن یجاهد "

 .]19 ["ب. نعلم أننا نحن من اللَّه والعالم كله قد وضع في الشریر

 یدرك أوالد اللَّه أنهم من اللَّه، لیس بالكالم إنما بالحیاة معه. ویتطلعون إلى "العالم كله" وهنا ال یقصد 
 كل البشریة، إنما الذین أحبوا العالم وتعلقوا به أنهم قد اختاروا ملكوت الشریر.

ونعلم أن ابن اللَّه قد جاء، ج. "
وأعطانا بصیرة لنعرف الحق.  

ونحن في الحق في ابنه یسوع المسیح، 
. ]20 ["هذا هو اإلله الحق والحیاة األبدیة

یعلم المؤمن من هو ربنا یسوع. إنه الحق واهب الحیاة. هذه هي البصیرة الداخلیة التي بها تعاین النفس 
ربنا یسوع أنه كل الحق فتشبع منه، وأنه مصدر حیاتها، فتثبت فیه وال ترید أن تفارقه. 

اإلنذار األخیر 
]. 21 [""أیها األوالد احفظوا أنفسكم من األصنام

"، أي یا أوالد اللَّه، ال یلیق بكم أن تسلموا أنفسكم لغیر أبیكم "ألن" أیها األوالدیذكرنا هنا بنسبنا للَّه "
األصنام هي تسلیم القلب الذي للرب لغیره. 

إنه یذكرنا بمركزنا كأوالد للَّه طالًبا أن تتقدس قلوبنا له. وفي نفس الوقت یشجعنا على المثابرة والجهاد 
" حتى ال نقبل شیًئا أو أحًدا أن یحتل مكان اللَّه في قلوبنا. احفظوا أنفسكم"

Ï  ٩ – ٦: ٣ یو ١راجع تفسیر .
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 بركة ربنا وٕالهنا بصلوات أبینا الحبیب القدیس یوحنا وجمیع القدیسین تحفظنا إلى األبد. آمین.
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