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أفسسأهل رسالة بولس الرسول إلى 
ليسإبضد مكايد طاعة األوالد واألسرة المثالية التي تثبت : االصحاح السادس

ِ ألَ " ب  َك، الَّتِي ِهَي أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ . نَّ َهَذا َحق  أَيَُّها األَْوالَُد، أَِطيعُوا َواِلِديُكْم فِي الرَّ

ُل َوِصيٍَّة بَِوْعٍد، ِلَكْي يَُكوَن لَُكْم َخْير   ِِ ، َوتَُكونُوا ِطَواَل األَْعَماِر َعلَى األَ أَوَّ "ْر

[1-3]

اعة بدأ الحديث عن العالقة المتبادلة بين اآلباء واألبناء بدعوة األبناء لط-

.الربوالديهم في 

تزام الوصية ينقشها الناموس الطبيعي في القلب، إذ يشعر األوالد بالهذه -

ا طبيعي بالطاعة للوالدين خالل قرابة اللحم والدم القوية وشعور األوالد م

.من أجل أوالدهماوأسهاريحتمله الوالدان من أتعاب 

: 20خروج )وقد جاء الناموس الموسوي يعلن هذه الوصية ويشدد عليها -

وإذ فشل اإلنسان في إتمام هذه الوصية (. 16: 27، 16: 5، تثنية 12

كل تهابون": الطبيعية، أعطاها الرب أولوية حتى عن تقديس سبوته، إذ قيل

.(2: 19الويين )" إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتي، أنا الرب إلهكم
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:قدم الناموس تهديدات قاسية ضد كاسر هذه الوصية-
-15:21خروج " )يُقتل قتالا أو أمه ومن شتم أباه ... يُقتل قتالا من ضرب أباه أو أمه "

17)

(9: 20الويين " )عليهدمه . أباه أو أمهقد سب أباه أو أمه فإنه يقتل، انسان سب كل "

(16: 27تثنية " )آمين. ملعون من يستخف بأبيه أو أمه، ويقول جميع الشعب"

(20: 20أمثال " )من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظالم"

العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة طاعة أمها تقورها غربان الوادي، وتأكلها فراخ"

(17: 30أمثال " )النسر

ة، فجاء االبن الوحي- ا لم يترك هللا اإلنسان تحت هذه العقوبات المر  د نفسه أخيرا

:  2لبي في)الصليب نائباا عن البشرية يعلن كمال الطاعة ألبيه حتى الموت موت 

:  2وقا ل)، بل وخضع للقديسة مريم أمه حسب الجسد وليوسف البار الذي تبناه (8

ابنتها قام في رسالة كتبها إلى أم وچيروميقول القديس . ، فصار مثالا حياا لنا(51

ان بنفسه كان الرب يسوع خاضعاا لوالديه، لقد احترم تلك األم التي ك: ]بينهما نزاع

، حقاا! لهالمسيح نفسه يعوكان السيد كرم أباه حسب التبني هذا الذي لقد . أباا لها

ها ما إنني ال أقول لألم شيئاا، ألنه ربما يكون في كبر سنها أو ضعفها أو وحدت

ا كافياا، لكنني أقول لِك أيتها االبنة ن هل منزل أمك أصغر من أ: يعطيها عذرا

![؟يحتملك، هذه التي لم تكن بطنها صغيرة عن حملك

ب ِ َوأَْنتُْم أَيَُّها اآلبَاُء، الَ تُِغيُظوا أَْوالََدُكْم، بَ " [4" ]َوإِْنذَاِرهِ ْل َربُّوُهْم بِتَأِْديِب الرَّ

جابي من الجانب السلبي ال يليق باآلباء أن يغيظوا أوالدهم، ومن الجانب اإلي-

.يلزمهم تأديبهم في الرب، أي خالل الوصية اإللهية وبفكر إنجيلي حي  

ب بالحب، لكن يلزم قبل التأديب أن يتسع القلاوالدهم، للوالدين أن يؤدبا حسن -

.[التوبيخ يجب أن تسبقه الرحمة ال الغضب: ]أغسطينوسكقول القديس 

رة إذ ال نصيحة مختصقدم القديس بولس : ]يوحنا الذهبي الفميقول القديس -

ا لم يناقش. يقدر األبناء أن يصغوا إلى حديث طويل بالمرة ولهذا السبب أيضا

ا مالمواضيع، يصعب على صغار السن إدراك هذه الملكوت، إذ موضوع  ا مقدما

[  3]"األَْعَمارِ َوتَُكونُوا ِطَوالَ ": ترغب نفس الطفل باألكثر أن تسمعه، إذ يقول

أية ! هم قطنهتم بممتلكاتنا من أجل أبنائنا، أما أبناؤنا أنفسهم فال نبالي بإننا ... 

لك، فإنه نفس ابنك باستقامة، فينال كل ما تبقَى بعد ذشك ل ! ؟سخافة هي هذه

ا فإ نه ال يصيبه متى كان بال صالح ال ينتفع شيئاا من الغنى، أما متى كان صالحا

ا من الفقر ال نمنعهم من عمل ما هو مقبول بل مما هو ضار، والليتنا . ضررا

.[نتهاون معهم كمنبوذين بل كأبناء
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ِة قُلُوبُِكْم َكَما ِد بَِخْوٍف َوِرْعَدٍة، فِي بََساطَ أَيَُّها اْلعَبِيُد، أَِطيعُوا َساَدتَُكْم َحَسَب اْلَجسَ "

ِمِليَن َمِشيئَةَ اَس، بَْل َكعَبِيِد اْلَمِسيحِ، َعاِلْلَمِسيحِ، الَ بِِخْدَمِة اْلعَْيِن َكَمْن يُْرِضي النَّ 

ِ، لَْيَس ِللنَّاِس هللِا ِمَن اْلقَْلِب، َخاِدِميَن بِنِيٍَّة َصاِلَحٍة َكَما ب  َن أَْن َمْهَما َعاِلِمي. ِللرَّ

اَعِمَل ُكلُّ َواِحٍد ِمَن اْلَخْيِر فََذِلَك يَنَالُهُ ِمنَ  ا َكاَن أَْم ُحرا ِ، َعْبدا ب  [8-5]"  الرَّ
ا يقف لم - ا لهالقديس بولس ثائرا ا بهدوء على أوضاع اجتماعية معينة، إنما مصلحا

فإن كان وضع . وبقوة وفاعلية، دون أن يدخل مع العالم في منافسة أو مكابرة

، وال لكذيهاجم فهو لم المجتمع في ذلك الحين أوجد طبقة السادة وأخرى طبقة العبيد، 

طالب العمال بثورة وانفعال إنما طالبهم بمعالجة األمر خالل كسب السادة بالحب 

ل خدمة من أج. الداخلي غير المرائي، بخدمة القلب الخالصة ال خدمة اإللزام المنافقة

ي الرب، قادرة أن تسحب قلب السيد من ظلمه وفساده لتذوق عذوبة عمل اإلنجيل ف

:بي الفميقول القديس يوحنا الذه. ليصير العبيد معلمين للسادة بحياتهم" العبيد"

اهمون هكذا ليس فقط األزواج والزوجات وال األطفال وإنما حتى العبيد الفضالء يس]-

لقد قدم .. .لهذا فإن الطوباوي بولس لم يتجاهل هذه الطبقة. في تنظيم البيت وصيانته

ا)لهم حديثاا طويالا، وليس كاألبناء  دمة فلم يعدهم ، حدثهم بطريقة متق(حديثاا مختصرا

ة فإنهم وإن كانوا من جه... وإنما بأمور العالم اآلتي( العمر الطويل)بأمور هذا العالم 

ا منهم .[الكرامة أقل من األبناء، لكنهم من جهة الفكر أكثر سموا

ِميَن أَنَّ ألُُموَر، تَاِرِكيَن التَّْهِديَد، َعالِ َوأَْنتُْم أَيَُّها السَّاَدةُ، اْفعَلُوا لَُهْم َهِذِه ا"

ا فِي السََّماَواِت، َولَ  [9]" ْيَس ِعْنَدهُ ُمَحابَاة  َسي َِدُكْم أَْنتُْم أَْيضا
حسناا يقول هذا، إذ ."بََساَطِة قُلُوبُِكمْ فِي "]: القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

.  ن الحاليمكن لإلنسان أن يخدم بخوٍف ورعدٍة، لكن بإرادة غير صالحة، كيفما يكو

ش إنه ينزع هذا الغ. كثير من العبيد في بعِ األحوال يغشون سادتهم خفية

.  "َصاِلَحةٍ يٍَّة َخاِدِميَن بِنِ "... هذا األساس الصالحليضع الكلمات فيستخدم مثل هذه 

، التَّْهِديدَ تَاِرِكيَن "؟ ؛ ما هي هذه األمور"َوأَْنتُْم أَيَُّها السَّاَدةُ، اْفعَلُوا لَُهْم َهِذِه األُُمورَ "

ا فِي  ظن أنه ت، أي ال "ُمَحابَاة  ِعْنَدهُ اَواِت، َولَْيَس السَّمَ َعاِلِميَن أَنَّ َسي َِدُكْم أَْنتُْم أَْيضا

شرائع ك-حقاا إن الشرائع الوثنية . يغفر لك ألنك ما ترتكبه إنما هو في حق عبد

ا بين مثل هذه األنواع من المعاصي، لكن شريعة الر-بشرية  ب العام تضع تمييزا

عينها سيد الكل، ال تعرف هذا، فهو يقدم الخيرات للكل بال تمييز، ويدبر الحقوق

بالكيل وأنه كان السيد يتعامل مع عبد، فليعلم أنه هو نفسه عبد لسيد،فإن . للجميع

رب يليق به أن يترفق بأخيه العبد فيترفق ال. (2: 7متي )الذي به يكيل يُكال له 

..."  ه لكأيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركت": به، وإالَّ فإنه يسمع ذلك الصوت

يد ، يعامل السيد كما العبد، إن ترفق السليس عنده محاباةهللا . (32: 18متي )

.[لبعبده يترفق هو به، وإن استخدم التهديد عرِ نفسه بنفسه لذات الفع
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ا " ِ َوفِي شِ أَِخيرا ب  وا فِي الرَّ تِهِ يَا إِْخَوتِي تَقَوُّ ِة قُوَّ َح هللِا اْلَكاِمَل اْلبَُسوا ِسالَ . دَّ

[11-10" ]ِليسَ إِبْ ِلَكْي تَْقِدُروا أَْن تَثْبُتُوا ِضدَّ َمَكايِِد 
ِ َوفِي شِ "]: القديس يوحنا الذهبي الفميقول - ب  وا فِي الرَّ تِهِ تَقَوُّ ا ضعوبمعنى ، "دَِّة قُوَّ

ا رجاءكم في الرب، فيصير كل شيء  :  "ِليسَ إِبْ بُتُوا ِضدَّ َمَكايِِد تَْقِدُروا أَْن تَثْ ِلَكْي ".ممكنا

فإن هذا العدو ال . "المكايد"لم يقل ضد المحاربات، وال ضد العداوات، وإنما ضد 

إبليس ...بالخداعماذا يعني بالمكايد؟ أي . يحاربنا ببساطة عالنية وإنما خالل المكايد

ا إنما يعطيها ثياباا أخرى، مسالطبيعية، ال يقترح علينا الخطايا في ألوانها  تخدما

يحثهم و( أوالده الروحيين)القديس بولس الجنود ، بهذه الطريقة يثير اآلن... المكايد

ا لهم أن جهادنا  ، يمثـل أحد الحروب الماهرة( الروحي)على السهر ويثقفهم، موضحا

ا  ا فنحن نقاتل ضد عدٍو ليس بسيطاا وال مباشرا البداية في . مخادعااوإنما نقاتل عدوا

د في اعتبارهم مهارة إبليس، بعد ذلك تحدث عن طبيعته وعن عدأثارهم ليضعوا 

يوقظهم لم يفعل ذلك ليحط م نفسية الجنود الذين تحته وإنما لكي يحمسهم و. قواته

م توقف إياهم للسهر، فلو أنه عد د بالتفصيل قوة العدو ثمهيئااويظهر لهم مناوراته، 

ا أظهر لكنه قبل أن يعرِ ذلك وبعد العرِ أيضا ... عن الحديث لتحطمت نفسيتهم

ا فيهم روح الشجاعة، بسالح هللا الكاملكهذا إمكانية النصرة على عدو  بقدر و. مثيرا

(.[للجهاد الروحي)ما أوضح قوة أعدائنا باألكثر ألهب غيرة جنودنا 

َؤَساِء، َمَع السَّالَِطينِ ُمَصاَرَعتَنَا لَْيَسْت َمَع َدٍم َولَْحٍم، بَ فَِإنَّ " ، َمَع ُوالَِة ْل َمَع الرُّ

وِحيَِّة فِي اْلعَالَِم، َعلَى ُظْلَمِة َهَذا الدَّْهِر، َمَع أَْجنَاِد الشَّ  [12" ]اتِ السََّماِويَّ ر ِ الرُّ
أضافشرسون، تحدث عن األعداء أنهم إذ : ]الفميقول القديس يوحنا الذهبي -

هو ليس ، ف"في السماويات"ما هذا؟ الصراع يقوم . العظيمةأنهم يسلبوننا البركات 

ة هنا لهذا فإنه ال مجال للمصالح. صراعاا من أجل الغنى أو المجد وإنما الستعبادنا

الصراع يكون أكثر شراسة كلما كان موضوعه هام، فإن كلمة... في هذا الصراع

لغلبة األعداء ال يقتنون شيئاا با. "من أجل السماويات"تعني " في السماويات"

م دعاه... يبذل كل الجهد ليطردنا من السماء( عدو الخير... )علينا إنما يجردوننا

لمقدس اعتاد الكتاب اليس ألن لهم سلطاناا على العالم، وإنما ألن " ُوالَِة اْلعَالَمِ "

الم بالعالقديس بولس هنا هكذا يقصد ... . "العالم"دعوة الممارسات الشريرة بـ 

ا عليهمالناس األشرار .[، إذ تحمل األرواح الشريرة سلطاناا خاصا

ضبون ضد البشر الذين نراهم يغليست مصارعتنا : ]أغسطينوسالقديس يقول -

[.علينا، إذ هم ليسوا إالَّ أواٍن يستخدمها غيرهم، هم أدوات في يد  اآلخرين

إنها الحرب ليست فقط شرسة ولكن إذ طرفها إبليس الذي ال ينام، فأن واضح -

ن هل يظ: ]چيروملذا يقول القديس . مستمرة ودائمة ضد كل المؤمنين المجاهدين

[؟أحد أننا في أمان، وأنه من الصواب أن ننام لمجرد نوالنا العماد
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ي اْليَْوِم َكْي تَْقِدُروا أَْن تُقَاِوُموا فِ أَْجِل ذَِلَك اْحِملُوا ِسالََح هللِا اْلَكاِمَل، لِ ِمْن "

ُموا ُكلَّ َشْيٍء أَ  يِر، َوبَْعَد أَْن تُتَم ِ ر ِ [13]" ْن تَثْبُتُواالش ِ
اباليوم الشرير يقصد - "  الشريرالعالم الحاضر": الحياة الحاضرة، إذ يدعوها أيضا

أي " يءتتموا كل ش"يقول ... وذلك بسبب الشر الذي يُرتكب فيها، (4: 1غالطية )

بعد كثيرين يسقطونيقلقنا، فإن تقاوموا كل األهواء والشهوات الدنسة وكل ما 

.لمسيح، أي نثبت في السيد انحمل سالح هللاأن أما نحن فيلزمنا ... نوالهم النصرة

التي هي يلزمنا أالَّ نفكر في أسلحة الجسد بل تلك: ]أمبروسيوسالقديس يقول 

.[المسيحالسيديوجديوجد سالح لخالصنا مادام .. .قديرة أمام هللا

قدر أحد ويصعب على اإلنسان بقوته أن يقاوم، ألنه ال ي: ]سيرينوسيقول األب -

صد من القديسين أن توازي طاقته ُخبث هؤالء األعداء األقوياء الكثيرين، أو ي

ما لم يرحمه المصارع معنا ورئيس ، ووحشيتهمهجماتهم أو يحتمل قسوتهم 

يجعل ، فيرد قوة المحاربين، ويصد الهجوم المتزايد، والصراع نفسه الرب يسوع

(.[13: 10كورنثوس 1)مع التجربة المْنفَذ قدر ما نستطيع أن نحتمل 

لب ، هو الذي غالسالح أو جوهره هو تجلي السيد المسيح نفسه في داخلنامركز -

.نودهوجعلى إبليس سالحنا ونصرتنا ، فهو خاللناعدو الخير ويبقى غالباا له 

ِ َوالَ ُمَمْنِطِقينَ فَاثْبُتُوا " ُجلَُكْم بِاْستِْعَداِد َوَحاِذيَن أَرْ . بِِسيَن ِدْرَع اْلبِر ِ أَْحقَاَءُكْم بِاْلَحق 

[15-14]" إِْنِجيِل السَّالَمِ 
يد هو السالذي " الحق"الذي يسندنا في عفتنا سوى رفِ الباطل وقبول ما -

أَْحقَاَءُكْم ينَ ُمَمْنِطقِ ": القديس بولسالمسيح، مصدر نقاوتنا وعفتنا، لذا يقول 

الملكوت أجسادنا ومقدسها لتعمل مجاهدة لحسابالرب يسوع هو ضابط . "بِاْلَحق ِ 

منطق كان السيد المسيح المصلوب هو الحق الذي نتفإن . عوِ انشغالها بالباطل

لذهن به فنحارب شهوات الجسد ونغلب عوِ الفلسفات الباطلة التي قد تشغل ا

ا  نا"لكنها تعجز عن تقديم الحياة العفيفة في الرب، هكذا هو أيضا لذي نلبسه ا" بر 

.يحمينا من ضربات السيف وطعنات الرماح والسهام القاتلةكدرع

جيل إنالتي يثيرها العدو ما لم يكن لن نستطيع السير بسرعة وسط المعركة -

.، لنتحرك حسب مشيئة هللا وإنجيلهألقدامنا الروحيةحافظاا السالم

، وكما يقولحتى قدميهيتسلح المؤمن بأسلحة روحية تمس كل كيانه هكذا -

للمعركة لنتسلح أيها اإلخوة المحبوبون بكل قوتنا، ونستعد: ]كبريانوسالشهيد 

ليذهب معسكر هللا إلى أرِ. بذهن غير فاسد وإيمان مستقيم، وشجاعة جادة

ا يتسلحون، لعلهم يعودو... المعركة المعدة لنا ن فيربحوا ليته حتى الساقطين أيضا

....[ما قد خسروه
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ِميَع ِسَهاِم بِِه تَْقِدُروَن أَْن تُْطِفئُوا جَ َحاِمِليَن فَْوَق اْلُكل ِ تُْرَس اإِليَماِن، الَِّذي"

يِر  ر ِ وحِ الَِّذي ُهَو كَ َوُخذُوا ُخوذَةَ اْلَخالَِص . اْلُمْلتَِهبَةِ الش ِ " ِلَمةُ هللاِ ، َوَسْيَف الرُّ

[16-17]
كونه كما أن الترس يُوضع أمام الجسد كله ب: ]القديس يوحنا الذهبي الفميقول -

ا بالنسبة  إن هذا ف... حيث يخضع كل شيء لهلإليماننوعاا من الحاجز، هكذا أيضا

لحق ا": المسيح لتالميذهيقوله السيد اسمع ما . الترس ال يقدر أن يقاومه شيء

ن هنا أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل م

ا ... (20: 17متي )" إلى هناك فينتقل جارب التبسهام الشرير الملتهبة يُقصد أيضا

ن فإن كان اإليما. فهي سمة هذه الرغبات" ملتهبة"والرغبات الفاسدة، أما كونها 

.[لنفسيسيطر على األرواح الشريرة فباألولى يستطيع أن يسيطر على شهوات ا

تحرر هي الواقية للرأس، فإن انشغالنا بالخالص، ورجاءنا في الالخوذةكانت إن -

تي من العقوبات اآلتية والتمتع بالميراث السماوي األبدي هو الخوذة الروحية ال

ه الذي نمسك بسيف الروح أما . تحمي رأسنا أي إيماننا بالسيد المسيح الرأس

هو ، به نضرب في داخلنا فنعزل بقوة بين ما هو هلل وماكلمة هللالنحارب فهو 

ا، كلمة هللا كالسي ف يجرح خارج هللا، به نبتر في داخلنا كل فساد ونلقي به خارجا

[الحيةأس بهذا السيف الروحي نقتل رأننا ]الفم يوحنا الذهبي القديس ! لكنه يشفي

وحِ، َوَساِهِريَن ِلَهذَا بِعَ ُمَصل ِيَن بُِكل ِ َصالٍَة َوِطْلبٍَة ُكلَّ َوْقتٍ " ْينِِه بُِكل ِ فِي الرُّ

يِسينَ  م  ِعْنَد َوألَْجِلي، ِلَكْي يُْعَطى ِلي َكالَ .ُمواَظبٍَة َوِطْلبٍَة، ألَْجِل َجِميِع اْلِقد ِ

ا بِِسر ِ  َسالَِسَل، ِلَكْي الَِّذي ألَْجِلِه أَنَا َسِفير  فِي. اإِلْنِجيلِ اْفتِتَاحِ فَِمي، ألُْعِلَم ِجَهارا

[20-18]" أَُجاِهَر فِيِه َكَما يَِجُب أَْن أَتََكلَّمَ 
ة األخيرة حديثه عن أسلحة محاربتنا الروحية بالصالة، ال ألنها تحتل المكانيختم -

ية إلهية فإن األسلحة السابقة كلها هي في حقيقتها عط. وإنما لكي تثبت في الذهن

ذي به ننال وكأنه يختم الحديث بفتح الباب ال. ال نستطيع أن ننعم بها بدون الصالة

.األسلحة المقاومة إلبليس وكل مكايده

في من البطن لخدمة الكرازة، والذي دعاه الرب عالنية وهوأُفرز القديس بولس -

شعب الطريق إلى دمشق، والذي نال مواهب كثيرة، يشعر بحاجة شديدة لصلوات ال

فإن . لباإلنجيمن أجله ليسنده الرب ليس فقط في جهاده الروحي وإنما في كرازته 

ل لكنه كان كانت قيوده تشفع فيه لدى هللا كسفير أمين احتمل اآلالم من أجل اإلنجي

ت لهذا اعتاد. في عوز إلى شفاعات كل الكنيسة عنه ليتمم رسالته بال عائق

دام، الكنيسة أن تصلي من أجل البطريرك واألسقف والكهنة والشمامسة وكل الخ

ا إلى حقاا نحتاج في جهادن. ويصلي البابا البطريرك وكل الخدام من أجل الشعب

.[ظائمعقادرة على تحقيق الصالة : ]الفميوحنا الذهبي القديس ! مشتركةصلوات 
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ا أَْحَواِلي، مَ " فُُكْم بُِكل ِ شَ َولَِكْن ِلَكْي تَْعلَُموا أَْنتُْم أَْيضا األَُخ تِيِخيُكسُ ْيٍء اَذا أَْفعَُل، يُعَر ِ

ب ِ اْلَحبِيُب َواْلَخاِدُم األَِميُن فِي  ِلَكْي تَْعلَُموا ْلتُهُ إِلَْيُكْم ِلَهَذا بِعَْينِهِ الَِّذي أَْرسَ . الرَّ

َي   اآلِب، ى اإِلْخَوِة، َوَمَحبَّة  بِِإيَماٍن ِمَن هللاِ َسالَم  َعلَ . قُلُوبَُكمْ أَْحَوالَنَا، َوِلَكْي يُعَز ِ

ِ يَُسوَع اْلَمِسيحِ  ب  ْلَمِسيَح فِي َعَدِم لَِّذيَن يُِحبُّوَن َربَّنَا يَُسوَع ااَلن ِْعَمةُ َمَع َجِميِع ا. َوالرَّ

[24-21]" تيخيكسمن رومية على يد أفسسإلى أهل كتبت . آِمينَ . فََسادٍ 

هٍد عيان ، ال حامالا الرسالة فحسب، وإنما كشاتيخيكسلهم أنه يبعث إليهم أعلن -

لكوت يطمئنهم على حاله وهو في السجن كيف يستخدمه هللا للكرازة وبنيان الم

لمة هللا الخادم األمين في الرب يسمعون كتيخيكسهذا وبإرساله . فتتعزى قلوبهم

.لبنيانهممنه 

محبة السالم وال"ابتهل من أجلهم يسأل لهم : ]يوحنا الذهبي الفميقول القديس -

بما نطق حسناا، إذ لم يرد لهم أن ينظروا إلى المحبة بذاتها بل ممتزجة. "بإيمان

.  اُوجد سالم ُوجدت محبة، وإن ُوجدت محبة يوجد سالم أيضا إن ... هو من اإليمان

فِي "... ، إذ بدونه ال تبلغ المحبة شيئاا، بل وال يكون لها وجود بالكلية"بإيمان"

، أي ليس "من أجل األمور غير الفاسدة"أو " في طهارة"أما يعني ... "َعَدِم فََسادٍ 

خالل "، أي "خالل عدم الفساد". من أجل الغنى والمجد والكنوز التي تفسد

.[، ألن كل خطية هي فساد"الفضيلة

ي تعمل بحسب القوة الت،و نفتكرأمما نطلب كثر جداا أيفعل فوق كل شيء ن أالقادر 

.ينمآ. الدهوردهر أجيال جميع إلى له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع . فينا


