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 برنامج 
 

 "يف ظاللِ الكَلمة"
 
  

  ١٤كُتيب الدراسة رقم 
  

  غالطية، أفسس، فيلبي، كُولُوسي،
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   تيموثاوس٢ و١ تسالُونيكي، ٢ و١
  تيطُس، وفيلمون

  
  
  

  القس الدكتور دك وودورد: بقَلَم
 ترمجة القس الدكتور بيار فرنسيس

 
وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط الت لالستخدام الشخصييمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقا

  .األسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   اإلتصال بالخدمة العربية لكرازة باإلنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

 
 

  الفَصلُ األولُ
  رِسالَةُ بولُس إىل أهلِ غالطية

إنَّ الرسالَةَ اليت كتبها بولُس للغالطيني ختتلف يف نوعها عنِ   
فالرسالَةُ إىل أهلِ غالطية هي الرسالَةُ . الرسائل اليت سبق ودرسناها
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فعندما كتب بولُس رسالته إىل . العاطفيةُ من بنيِ رسائلِ بولُس املُوحاة
نكُونُ أكثَر دقَّةً إذا قُلنا أنَّ بولُس كانَ وقد . (الغالطيني، كانَ غاضباً

رغم أنَّ بولُس .) مملوءاً باإلستنكارِ املُقدس عندما كتب هذه الرسالة
غالباً ما يخاطب مشاكلَ الكنائس يف رسائله، ولكن يف هذه املُناسبة، 

ه مشكلَةً أكثَر فبينما يكتب للغالطيني، يواجِ. نرى بولُس ثائر الغضب
نييلَة خطايا الكُورنثشكةً من ميجد.  

  إجنيلُ اإلرتداد
بينما تقرأُ رسالَةَ غالطية، تكَونُ فكرةً عما حصلَ هلَؤالء   
ال اخلالص بالنعمة باإلميان، زائد "فبعد أن كرز بولُس بإجنيلِ . املُؤمنني
اوِيونَ اليهود يف الكنيسة، تبِعوا تعليم بولُس هذا ، تبِع القادةُ املَسيشيء

أنَّ ما أخبركُم به بولُس "للغالطيني، معلِّمني املُهتدين اجلُدد للمسيحية 
صحيح، ولكن ال يمكنكُم أن ختلُصوا بدون أن ختتتنوا، وبدون أن 

ودوا تالميذ يسوع املسيح لقد حاولُوا أن يه." حتفَظوا ناموس موسى
يممن أصلٍ أُم .  
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  اإلجنيلُ املُطلَق
   نييالطمن الغ ثَ، وأنَّ الكَثريولُس أنَّ هذا حدب عمما سندع

الذين كانوا مؤمنني كانوا يختتنون، كتب هلُم هذه الرسالة العاطفية 
  : قالَفبعد حتية قصرية هادئة، . الغاضبة
إني أتعجب أنكُم تنتقلُونَ هكذا سريعاً عنِ الذي دعاكُم "  

ليس هو آخر غري أنه يوجد قَوم . بِنِعمة املسيح إىل إجنيلٍ آخر
ولكن إن بشرناكُم حنن . يزعجونكُم ويريدونَ أن يحولُوا إجنيلَ املسيح

كما سبقنا فقُلنا . ما بشرناكُم فليكُن أناثيماأو مالك من السماِء بِغريِ 
." أقُولُ اآلن أيضاً إن كانَ أحد يبشركُم بِغريِ ما قَبِلتم فليكُن أناثيما

  )٩ -٦: ١غال (
إنَّ هذه لَعبارةٌ . ملعوناً": أناثيما"تعين الكلمةُ اليونانِيةُ األخرية   

بارما أقسى عةٌ جداً، لربيهقاسلولُس يف رسائيقُولُ . ة إستخدمها ب
والناس . هناك فقط إجنيلٌ واحد، اإلجنيلُ الذي كرزت لكُم به"بولُس، 

 تشويه وم هذا هقُوا يب وكرزوا بإجنيلٍ آخر، فإنَّ إجنيلَهلَح الذين
  ." لإلجنيل الذي كرزت أنا لكُم به أصالً
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نا هولُس هب عنه دادما يتكلَّموجدنا هذه الكلمة يف . و اإلرت
أن تقف "يعين اإلرتداد، ). ١٣تثنِية (أسفارِ الناموس، ويف سفرِ القُضاة 

ينظُر بولُس إىل اإلرتداد ." بعيداً أو تتراجع عما كُنت تؤمن به أَصالً
لهذا، . سكسرطان روحي أَسوأ من أية مشكلَة يف كنيسة كُورنثُو

بينما كانَ بولُس يكتب رسالته إىل الغالطيني، واجه إجنيلَ اإلرتداد 
هلُم به ني، باإلجنيلِ املُطلَق الذي كرزيالطلغل به لِّموهكذا . الذي ع

 به عمة الذي كرزعن إجنيلِ الن ييادسالَة تصرحياً غري إعتهذه الر صبِحت
 رسائلَه ألهلِ كُورنثُوس ورومية وغالطية، توضح اإلجنيل إنَّ. بولُس

  . الذي كرز به بولُس وكلَّف به يسوع كنيسته لتعلنه لكُلِّ اخلَليقَة
  رسولٌ مطلَق

يف اإلصحاحني األولَني من رِسالته، قدم بولُس تصرحيات غريِ 
د صرح بأنه بعد توبته وجتديده على لق. إعتيادية عن حياته وخدمته

طريقِ دمشق، قضى ثالثَ سنني يف العربِية يتعلَّم من يسوع املسيح 
ولقد أعلَن أيضاً أنه بعد أربعةَ عشر عاماً سافَر إىل أُورشليم . نفسه

رة آخرين يف الكنيسة، الذين اعتس، وقادطريعقُوب، ب فُوا ونالَ تأيِيد
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لقد قرر الرسلُ أنَّ بولُس سيحملُ اإلجنيلَ إىل . به كَواحد من الرسل
: ٢أنظُر غالطية (اُألمم، وباقي الرسل سيحملُونَ اإلجنيلَ إىل اليهود 

٧ .(  
 هدها بيةُ اليت كتبحيدسالَةُ الوني هي الريولُس للغالطإنَّ رِسالَةَ ب

نَ لَديه كاتب يدونُ ما يمليه عليه بولُس يف باقي رسائله، كَا. شخصياً
شوكَته يف "على األقل جزٌء من . لربما ألنه كانَ هو ضعيف النظَر

كُورنثُوس ٢(كانَ ضعفاً يف النظَر إىل درجة تقَارِب العمى " اجلسد
جِداً عندما كتب رسالته هذه، اليت لَربما كانَ بولُس مستاًء ). ٧: ١٢

لقد كانَ بولُس عاطفياً . مل يستطع أن ينتظرُ وصولَ كاتبِه ليمليها عليه
جِداً عندما كتب هذه الرسالَة ألنَّ رِسالَةَ النعمة اليت كرز ا أوالً 

هشووت فحرت أتني، بديالطللغ .  
 أن نرى أنَّ بولُس كانَ غاضباً ألنه متَّ تغيري رسالة بإمكانِنا

إقرأُوا هذه الرسالَة إىل أهلِ غالطية ثانِيةً، . اإلجنيل من قبلِ البعض
وانظُروا إن كانَ بإمكانِكُم أن تعرفُوا إجنيل اإلرتداد، ومن ثَم اإلجنيلَ 

كم على فهمِ رسالَة بولُس وهذا سيساعد. املُطلَق الذي كرز به بولُس
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قارِنوا اإلصحاح األول من هذه الرسالَة مع اإلصحاحِ . وإجنيلِ املسيح
فبما أنَّ بولُس كانَ يف السجن، كانَ اإلخوةُ . األول من رِسالَة فيلبي

ولقد . املُؤمنونَ يكرِزونَ باإلجنيل، ألنَّ بولُس مل يكُن قادراً أن يعظَ
قارِنوا هذا مع الطريقَة . رِح بولُس بأنه كانَ يكرز باإلجنيلِ احلقيقيفَ

 به ه الذي كُرِزداد املُشويالَ إجنيل اإلرتولُس حا ب اليت شعر
  . للغالطيني

   املعكُوس اإلجنيلُ
يف اإلصحاحِ األول، تعلَّمنا أنَّ إجنيلَ يسوع املَسيح هو   

يف اإلصحاحِ الثانِي، . لَة بولُس القَصرية إىل أهلِ غالطيةموضوع رسا
 يهاناً ملا أُمسبياإلجنيل املَعكُوس"نرى ت ".  

   ةهواجنا يف إطارِ مه رولُس العظيم باإلجنيل يظهب إنَّ تعليم
خاص القَضيةُ هنا هلا عالقَةٌ أنَّ العديد من األش. حادة بينه وبني بولُس

الذي كانوا يهوداً قبلَ أن يصبِحوا تالميذَ ليسوع، أرادوا أن حيتفظُوا 
  . بيهوديتهِم قَدر املُستطَاع بعد توبتهِم وتجديدهم
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لقد عقد املَجمع الكَنِسي األولُ يف أُورشليم، حيثُ متَّ حلُّ   
 هؤالء مل يكُونوا يعتمدونَ على التقاليد تقرر أنه مبا أنَّ. هذه املسأَلَة

اليهودية من أجلِ خالصهم، مل يكُن هناك أي خطأ يف محافَظَة تالميذ 
 يودا اليهسييذ للمة كتالميودههم اليالء على عاداتود هؤوع اليهيس

ني باملسيح من أصلٍ أُممي ولقد تقرر أيضاً أنَّ التالميذ املُؤمنِ. خاصتهم
ولقد أُعطيت . مل يكن مطلُوباً منهم أن يمارِسوا هذه العادات اليهودية

التعليمات بِوضوح للمؤمنني من أصلٍ يهودي بأن ال يضعوا هكذا ثقالً 
يممن أصلٍ أُم على املُؤمنني.  

. ية موضع جدلولكن بعد جممع أُورشليم هذا، بقيت القض  
فمثالً، كان يف كنيسة أنطاكيا الكثري من املُؤمنني من أصلٍ يهودي 

ميمعاً. وأُم مةَ والئلُوا عدوتناو ةوا حياةَ شركومبا أنَّ . ولقد عاش
العديد من هذه القَضايا كانت تتعلَّق بالطعام، يبدو أنه كانَ لديهم 

على واحدة من هاتني املائدتني، كانوا . بة طعاممائدتان يف كُلِّ وج
  .يراعونَ أنظمةَ الطعام اليهودية، أما على املائدة اُألخرى فال
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   ةعلى أي ولُس أنطاكية، تساَءلَ اجلميعول بالرس عندما زار
سجيل سوف ةدم، وأكلَ من الطعام . مائاُألم ةدعلى مائ غري فجلس

ياليهود . ةدعلى مائ ولُس، وجلسب فس مبوقطرب ولقد أُعجِب
  .ويبدو أنَّ بطرس فعلَ هذا لفترة ما. اُألمم

ولكن، ذات يوم وصلَ من أُورشليم بعض اإلخوة الذين كانوا   
لربما كانَ . حيفَظُونَ الناموس اليهودي بتدقيق، ووقَفُوا على الباب

. لُس يدير ظهره حنو الباب، بينما كانَ بطرس جيلس مواجِهاً الباببو
فعندما رأى بطرس أنَّ املؤمنني اليهود الناموسيني الذين جاؤوا من 
 ةِدمائ حنو هم وتوجاُألم ةدعن مائ أُورشليم قد وقَفُوا على الباب، قام

ذي كانَ يأكُلُ مع بولُس وبطرس على ولربما إنساق برنابا، ال. اليهود
يف ذلك الوقت، إستدار . مائدة اُألمم، لَربما إنساق إىل رِياِء بطرس

  .بولُس ورأى الذين وقفُوا على الباب
، ١١: ٢قالَ بولُس يف غالطية . عندها طار صواب بولُس  

"واجم هس إىل أنطاكية قاومتطرلُوماًولكن ملَّا أتى بكانَ م هةً ألنه ".
نفهم من النص اليونانِي األصلي أنَّ بولُس وبطرس وقفا مواجهةً 
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 مما أن تصطَدكُلٍّ منه ذَقن هما البعض، وتكادبعض ينِ أمامرتوتم
  ." اإلجنيل املَعكُوس"يف هذا اإلطار يعطينا بولُس ما أُمسيه . باُألخرى
هاية مواجهته مع بطرس، أعطانا بولُس هذا التصريح ففي نِ  
فما أحياه . مع املسيحِ صلبت، فأحيا ال أنا، بل املسيح حييا يفَّ: "العظيم

 ين وأسلَميف اإلميان، إميان إبنِ اهللا الذي أحب ما أحياهاآلن يف اجلسد فإن
ألنه إن كانَ بالناموسِ بِر، . لَست أُبطلُ نِعمةَ اهللا. نفسه ألجلي

  )٢٠: ٢غالطية ." (فاملسيح إذاً مات بِال سبب
  ولُس يقُولُ ما معناهلكي : "كانَ ب مات يقُولُ اإلجنيلُ أنَّ املَسيح
إذ عليك أنت أن متُوت : ولكن هنا نجِد اإلجنيلَ معكُوساً. حتيا أنت

 بولس مل يكُن يتكلَّم حرفياً عن املَوت حنن نعلَم أنَّ." لكي حييا املسيح
، ألنه يقُولُ ثالثَ مرات يف هذا العدد الواحد، ٢٠: ٢يف غالطية 

يف هذا العدد الوحيد يعطينا . يتكلَّم بولُس عن احلياة احلقَّة." أحيا"
قها بِحمن أجل ولُس ثالثَةَ أسبابٍ يعيشب.  

." أنا أحيا بِحق ألني أحيا باإلميان"عناه، أوالً، يقُولُ بولُس ما م  
وأنا أعيش بفَيضٍ يف هذا العامل احلاضر، وسأعيش لألبد، ألني أحيا 
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 وليس مبحاولة شق طَرِيقي للسماء حبفظ الكَثري من –باإلميان باملسيح 
  .النواميس
يسألُ ." يح حييا يفَّأحيا ألنَّ املس"ثانِياً، يصرح بولُس قائالً،   

أال تدرِكُونَ أنَّ املسيح حييا "بولُس تالميذَ متجددين مؤمنني باملسيح، 
فيكُم؟ أم لستم تعلَمونَ أنَّ جسدكُم هو هيكَلٌ القُدس الذي فيكُم 

) ١٩: ٦كُورنثُوس ١" (الذي لكُم من اهللا وأنكُم لستم ألنفُِسكُم؟
  )٢٧: ١كُولُوسي ." (املسيح فيكُم رجاُء اد: "يوهذا تعليم ديناميك

  وس هطرلب ما كانَ يقُولُه رين : "وأخرياً، إنَّ جوهأنا أحيا ألن
كانَ يقُولُ لبطرس، وملُؤمين أنطاكية وغالطية، ويل ." صلبت مع املسيح

 لكي حنيا، اآلن علينا حنن مات مبا أنَّ املسيح هأن ،منُوت"أن ولك "
إنَّ هذا شبيه بتعليمِ بولُس يف رومية، حيثُ . لكي حييا املسيح حياته فينا

فأطلُب إليكُم أيها اإلخوة برأفَة اهللا أن تقدموا أجسادكُم "يقُولُ، 
فهل أنت فعالً حتيا ألنك حتيا باإلميان؟ ) ١: ١٢رومية ." (ذَبيحةً حية

سيح حييا فيك؟ وهل تحيا ألنك صلبت مع املسيح؟ وهل حتيا ألنَّ امل
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 متُوت لكي حتيا أنت؟ وهل أنت مات أنَّ املسيح نؤمت كوهل حتيا ألن
  عن نفِسك لكي حييا املسيح؟ وهل ختتبِر اإلجنيلَ معكُوساً؟ 

  اإلجنيلُ اازِي
ما أُمسيه يف غالطية اإلصحاحني الثالث والرابِع، يصف بولُس 

"ازِيلة." اإلجنيلِ اة أسئث، يسألُ مثانِيم . يف اإلصحاحِ الثالإن كُنت
ستصغونَ إىل أسئلة بولُس هذه وستجيبونَ عليها، سترونَ أنَّ بولُس 

يعلِّم بولُس أننا . يقدم حجةً قَويةً جداً للتربيرِ باإلميان وليس باألعمال
  .ص ألننا نطيع ناموس موسىال خنلُ

ااز . يف هذا اإلصحاحِ الثالث، يقدم بولُس صورتني جمازِيتني
األولُ هو عن إبراهيم، الذي يرينا من إختبارِه أنَّ اإلميانَ ليس قضية 

طيةَ ولقد نالَ إبراهيم ع. ذكاء أو أعمال؛ بل هو عطيةٌ نأخذُها من اهللا
. مل يكتِسب إبراهيم اإلميان وكأنه أُجرةٌ أدانَ له اُهللا ا. اإلميان هذه

هلذا إستطاع أن يؤمن باِهللا عندما كانَ يف السابِعة والسبعني من عمره، 
وأخبره اُهللا بأنه ستكُونُ له ذُريةٌ كالرملِ الذي على شاطئ البحرِ يف 

الكثرة وكَندعومِ السماِء اليت ال تاُهللا . ج هباهللا، حِسب وألنَّ إبراهيم آمن
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يف هذا املثل، يخبِرنا بولُس  أنه إن كانَ لدينا إميانٌ مخلِّص ألننا . باراً
  .نؤمن بإجنيلِ املسيح، فنحن أوالد إبراهيم

نا وجهةَ نظَرٍ اإليضاح اازِي الثاين الذي قدمه بولُس يعطي
إذاً قد كانَ الناموس مؤدبنا "كتب بولُس يقُول، . حولَ قصد الناموس

بكلمات أُخرى، إنَّ عملَ الناموس هو ). ٢٤: ٣غالطية ." (إىل املسيح
: كتب بولُس يقُول. أن يحطِّمك ويظهِر لك أنك حتتاج إىل مخلِّص

: ٢غالطية ." (لناموسِ بِر فاملَسيح إذاً مات بِال سببألنه إن كانَ با"
٢١ .( كبتاتاً، ألن كنفس خلِّصأن ت مل يكُن بإمكانِك هاحلقيقَةُ هي أن

الناموس مؤدباً   كانَ. مل تكُن قادراً أبداً أن حتفظَ كُلَّ هذه النواميس
  .حضرك للخالصِ من خاللِ املسيح

قدةً أُخرى يف اإلصحاحِ الرابِعيةً جمازِيورولُس صب م. جِدنا نه 
تابِياً يف التفسريِ الكاهللا، . مبدأً هام ةمث يف كَلمن احلواد الكثري ناكه
فااز هو قصةٌ يتخذُ فيها األشخاص، . حتتوي على التاريخِ واازِ معاً

فعندما . ىن آخر يعلِّمنا دروساً أخالقيةً وروحيةاألماكن، واألشياُء مع
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 دفأنا ال أقص ،جماز وس هخصاً ما يف الكتابِ املقدثَاً أو شأقُولُ أنَّ حد
  .أبداً أنَّ هذا احلدث أو الشخص ليس تارخيياً

إنَّ هذه هي ." كانَ إلبراهيمِ إبنان"مثالً، كتب بولُس يقُول، 
اإلبن األولُ، . ولكن هذان اإلبنان يقدمان أيضاً جمازاً.  تارخييةحقيقَةٌ

، كانَ )الذي أجنبه إبراهيم من زوجته املصرية اجلارِية هاجر(إمساعيل 
كانَ ." الطبيعة البشرية بِدون مساعدة اهللا"رمزاً ألعمالِ اجلسد، أي 

 هيم أنقُولُ إلبراهةَ يف اُهللا يدحاوِلُ املُساعي إبناً، وكانَ إبراهيم عطيهسي
وكانَ إجناب طفلٍ من خاللِ جارِيته هاجر أمراً . حتقيقِ هذه العملية

ولكن املُشكلَة كانت أنَّ إجناب إمساعيل . مقبوالً يف حضارة تلك األيام
 وهكذا فإنَّ قصةَ هاجر .إىل العامل كانَ من خطَّة إبراهيم، وليس اهللا

فعندما تقُوم بتنفيذ مخطَّطاتك الشخصية، . وإمساعيل هي رمز للجسد
ومن مثَّ تطلُب بركَةَ اِهللا على مخطَّطاتك، يسمي بولُس ذلك بعملِ 

  .اجلسد
وعلى العكس، فإنَّ قصةً إجنابِ إبراهيم إلسحق من سارة هي 

.  عن الروح، ألنَّ وحده اُهللا كانَ قادراً على حتقيقِ ذلكصورةٌ جمازِيةٌ
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وقد إنقَطَع أن . وكانَ إبراهيم وسارةٌ شيخنيِ متقَدمنيِ يف األيام: "نقرأُ
لقد كانت وِالدةُ ) ١١: ١٨تكوين ." (يكُونَ لسارة عادةٌ كالنساء

  .إسحق معجِزةً
ولُس يقُولُ للغباألعمالكانَ ب نا ال خنلُصأن ني ويل ولكيالط .

ولقد . فكانَ ينبغي أن يتمم اُهللا خالصنا من خاللِ يسوع املسيح
إنَّ . أعطانا الروح القُدس عطيةَ اإلميان والتوبة، لكَي نقبلَ خالص اهللا

. طيع ناموس موسىفنحن ال خنلُص ألننا ن. هذا اخلَالص هو عطيةُ اهللا
هذا هو جوهر اإلجنيلِ . ولكننا نطيع ناموس موسى ألننا مخلَّصون
  .املُطلَق يف رِسالَة بولُس هذه إىل أهلِ غالطية

نفِسك قاً معصاد أن . كُن بإمكانِك هأن لك وخطر فهل سبق
م مبجموعة من األعمالِ تكُونَ صالحاً كفايةً، أو أنه عليك أن تقو

والنواميس لكَي ختلُص؟ حبسبِ بولُس، يعتبر هذا خالصاً نابِعاً من 
أما اإلجنيلُ املُطلَق الذي كرز به بولُس للغالطيني فهو أنه علينا . اجلسد

  .الروحهذا هو اخلالص النابِع من . أن نولَد عجائبِياً بالروحِ من جديد
  اإلجنيلُ محصوداً
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 يهسمما ي ةنقارني مبيإىل الغالط هولُس رسالتب مأعمال "خيت
 أو –فاجلسد والروح هما قُوتان تعمالن ." مثر الروح"مع " اجلسد

 بانتتحار–املُؤمنِ احلقيقي يف حياة .  
هيسمأن ن نمكولُس ما يب فصنا يوداً "هإنَّ ." اإلجنيلُ حمص
. وكأنَّ حياتنا حقلٌ. صورةَ بولُس اازِية هي عن الزرع واحلصاد
بإمكانِنا أن نزرع . يقُولُ بولُس أنه يف حقلِ حياتنا لدينا إمكانِيتان

. وننمي أعمالَ اجلسد، أو بإمكانِنا أن نزرع وننمي ثمار الروح
وعندما ت عزر"ذُورب " يهسمةُ ما ينا، تكُونُ النتيجوحِ يف حقلِ حياتالر
  . مثر الروح

اليت هي زِنى : وأعمالُ اجلسد ظاهرة: "كتب بولُس يقُولُ
عبادةُ أوثان سحر عداوةٌ خصام غَريةٌ سخطٌ . عهارةٌ جناسة دعارة
 سكر بطَر وأمثال هذه اليت أسبق فأقُولُ حسد قتلٌ. تحزب شقاق بِدعةٌ

لكُم عنها كما سبقت فَقُلت أيضاً إنَّ الذين يفعلُونَ مثلَ هذه ال يرثُونَ 
وأما مثر الروح فهو حمبة فرح سالم طُولُ أناة لُطف . ملكوت اهللا
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ةٌ تعفُّفإميانٌ وداع الحوس. صنام أمثالِ هذه ليس د٥غالطية  (."ض :
٢٣ -١٩ .(  

ريشالب للسلُوك هجداً يف وصف يعإنَّ هذا املقطَع واق . وفه
. يخبِرنا أننا عندما نقبلُ الروح القُدس، فإنَّ طبيعتنا البشرية ال تفىن متاماً

إنَّ "، يقُولُ بولُس، ٥وهنا يف  غالطية . بل يبقَى الشر حاضراً عندنا
فهناك حرب تدور رحاها ." تني الطبيعتني هما يف حربٍ يف داخلكها

  .داخلَ كُلِّ واحد منا يومياً
  مثر الروح

عندما نصلُ إىل اإلصحاحِ السادس، جند الكلمات املألُوفَة 
نُ إياه فإنَّ الذي يزرعه اإلنسا. اُهللا ال يشمخ عليه. ال تضلُّوا: "التالية

ومن . ألنَّ من يزرع لجسده فمن اجلسد حيصد فساداً. حيصد أيضاً
يخبِرنا بولُس أننا حنن ." يزرع للروحِ فمن الروحِ حيصد حياةً أبديةً

 وح، وأن نزرعبالر وح، وأن نسلُكبالر ونَ علينا أن نعيشيوحالر
  . الروحية يف حياتنا، وأن نؤتي ثمار الروحبذُور اُألمورِ

  نظرةٌ إىل الداخل
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 سعة براهني عن احلقيقَةعلى األقَلّ ت ناكولُس، هبِ بسبِح
فإن كانَ الروح القُدس ساكناً . ايدة أنَّ الروح القُدس يسكُن فينا
سنكتشف أولَ ثالثَة ثمارٍ للروح فينا، فعندما ننظُر إىل داخلِ نفُوسنا، 

  . احملبة، الفَرح، والسالم–
إنَّ احملبةَ اليت تكلَّم عنها بولُس هي حمبة آغابي اليت يصفُها يف 

ففي . اإلصحاحِ الثالث عشر من رسالته اُألوىل إىل أهلِ كُورنثُوس
العظيم هذا من الكتابِ املقد ةنا أنَّ هذه النوع إصحاحِ احملبرس، أخب

من احملبة ال تفىن وال تسقُط، ألنها غري مشروطة، وهي ال تقاوم ألنها 
فعندما تنتج هذه احملبةُ من . ملهِمة ُألولئك الذين نحبهم ذه الطريقَة
  . حياتنا، تكُونُ تنبع ليس منا، بل من اهللا

اً أنَّ الفرح هو من ثمارِ الروح، إذ أنه ولقد كتب بولُس أيض
كانَ بإمكان بولُس . ينبع من احلقيقَة ايدة أنَّ الروح القُدس يف قُلوبِنا

 بح"أن يكتي" (رِسالَةَ الفَرإىل أهلِ فيلب هأي رسالت( همن السجن ألن ،
وأنت أن منتلئَ من الفَرح وبإمكانِنا أنا . كانَ مملووءاً من روحِ اِهللا

ومبا أنَّ الروح . بِغض النظَر عن الظُّروف، ألنَّ الروح القُدس حييا فينا
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 ؤسالب ني، ولكنيتمح فينا، فاألملُ واملُعاناةُ قد يكُونان س يسكُنالقُد
  .سيكُونُ إختيارِياً

نا قد قَبِلنا الروح القُدس، فإن كُ. الثمر التايل للروح هو السالم
سيكُونُ لنا سالم، حتى يف األوقات اليت يبدو فيها من غَريِ الطبيعي أن 

المولُس هذا . يكُونَ لنا سي بسمكُلَّ عقل"ي فُوقبالسالم الذي ي ".
  ) ٧: ٤أنظُر فيلبي (

  نظرةٌ إىل حولنا
 والسالم، علَينا أن ننظُر إىل لكَي نصلَ إىل احملبة، الفَرح،

 أي الصرب، اللُّطف، –أما بالنسبة لثمارِ الروح الثالثة التالية . داخلنا
وسوف خنتبِر ثمار الروحِ هذه .  فعلينا أن ننظُر إىل حولنا-والصالح

  . بينما نتعاطَى مع اآلخرين
انَ الروح القُدس إن مل تكُن شخصاً صبوراً بِطَبيعتك، وإن ك

حياً فيك، فسوف تقدر املُعجِزةَ أن هناك نوعاً من الصربِ يأيت من 
فعندما تكُونُ صبوراً يف عالقَتك مع اهللا، يكُونُ هذا . الروحِ القُدس

 ر"الصربظاإلميان املُنت ". مع كيف عالقات عن صبِرك نرهبوعندما ي
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الناس، ي ى هذا الصربة"سمرظة املُنتاحملب ". رظمثالً، أحياناً علينا أن ننت
 ذلك النوع من –وهذا يتطلَّب صرباً . الرب أن يعملَ يف حياة أوالدنا

  . الصرب اخلارِق للطبيعة، الذي هو حمبة تنتظر، ألنها مثر الروح
. إنَّ كلمة لُطف هلا عالقَةٌ بالقُرىب. مثر الروح التايل هو اللُّطف

كلتوعائ كم أقرِباؤهوكأن لَ اجلميععاميعين أن ت فاللُّطف .  
. الثمر الثالثُ للروح، الذي يعملُ يف عالقاتنا، هو الصالح

: ١٠أعمال ." (كانَ جيولُ يصنع خرياً"يقُولُ العهد اجلديد عن املسيح، 
مالُ الصالحة ال تخلِّصنا، ولكن ليس من اخلطأ أن نكُونَ فاألع) ٣٨

إفعل كُلَّ ما "قالَ جونَ وِسلي، . صالحني أو أن نعملَ أعماالً صالحةً
بإمكَانِك أن تفعلَه من اخلَري، يف أي مكان تستطيع، وألي شخصٍ 

." لِ ذلك اخلريتستطيع، وبِكُلِّ طريقَة تستطيع، طاملا أنت قادر على فع
فهناك من اخلري واللطف والصرب الذي هو مثر . إعمل األعمالَ الصالحة

  .الروح الذي يظهر عندما ننظُر حولَنا
  نظرةٌ إىل فَوق
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 – إميان، وداعةٌ، تعفُّف –آخر ثالثَة مثارٍ من ثمارِ الروح 
  . تنا مع اهللاتنطَبِق عندما ننظُر إىل فَوق، ونركِّز عالقَ

إحدى الطُّرق لتلخيصِ معىن اإلميان أو األمانة هي أن يكُونَ 
فقبلَ أن نتجدد، كَثريونَ منا مل يكُن ." ممكناً اإلعتماد عليه"اإلنسانُ 

ولكن عندما سكن الروح القُدس يف حياتنا، . عندهم أي نظامٍ بتاتاً
  .نا أشخاصاً يمكن اإلعتماد عليهمعرفنا النظام، وأصبح
فالوداعةُ . هي مثر آخر من ثمارِ الروح) أو اللُّطف(إنَّ الوداعةَ 

عندما يوضع الرسن بني فكَّي حصان جبار، ال يصبِح . ليست ضعفاً
عندما إلتقَى شاول الطرسوسي . هذا احليوانُ ضعيفاً؛ بل يصبِح وديعاً

ملسيحِ املُقام على طَريقِ دمشق، أوردت إحدى ترمجات الكتاب با
ويقُولُ ." لماذا ترفُس مناخس: "املقدس سؤالَ يسوع لشاول كالتايل

يا رب، "أجاب شاول، " ملاذا تقاوِم الرسن؟"العدد ما معناه حرفياً، 
  . ل الرسن، وصار وديعاًوهكذا قَبِلَ شاو" ماذا تريد مني أن أفعلَ؟

فالوداعةُ . عندما يكُونُ حصانٌ ما قَوياً، يشار إليه بكونِه وديعاً
هناك نوع من اللُّطف مرادف . هي القُوةُ املضبوطة اخلاضعة للسيطَرة
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إنَّ الوداعةَ هي مثر . للوداعة، كما جند ذلك يف الئحة ثمارِ الروح
س واملسيح املُقامالروحِ القُدةَ الرقَبِلَت سيطَر وح يف حياة.  

آخر ثمارِ الروح اليت أُدرِجت يف الئحة بولُس هي التعفُّف أو 
أحد مدراِء الشركات الضخمة، والذي كانَ لديه آالف . ضبط النفس

ت؛ ال يعملُونَ بعض الناسِ هم كالعجال: "املُوظَّفني، قالَ يل ذات مرة
وبعضهم هم كالعربات، ال يعملُونَ إال إذا جروا أو . إال إذا دفعوا

 ،م بِخيط مِسكة، إذا مل تالورقي راتهم مثلُ الطائوا؛ وبعضبحس
ولكن البعض هم مثل ساعة جيدة من الذهبِ اخلالص، . يطريونَ بعيداً

التوقيت، يمكن اإلعتماد عليها، تعملُ بِصمت، مفتوحةَ الوجه، دقيقَةَ 
  ."مملووءةً أعماالً صالحةً

يف اإلصحاحِ اخلامس من غالطية، قالَ الرسول بولُس أنه إن 
كانَ الروح القُدس ساكناً فينا ويسيطر علينا، ليس علينا أن ندفَع أو 

ة جيدة، بتعفُّف وضبط بل سنعملُ كساع. نجر أو نمسك بِخيط
  .للنفس، ويمكن اإلعتماد علينا، مملووئني بأعمالٍ صالحة
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  الفصلُ الثانِي
  رسالة بولُس الرسول إىل أهل أفسس

لقد قضى بولُس وقتاً يف مدينة أفسس أكثَر من الوقت الذي   
هس خاللَ رحالتكنائ فيه سآخر أس مكان يف أي ةقضاهياإلرسال  .

يف مدرسة تريانوس، حيثُ " مدرسة الهوت"ففي أفسس أسس بولُس 
ولربما قام . علَّم يومياً من احلادية عشر صباحاً حىت اخلامسة بعد الظهر

تالمذةُ بولُس برِعاية كنائس جديدة أسستها كنيسةُ أفسس اليت كانَ 
هذه الكنائس اجلديدة كانت يف مدن . عايتهاعين لرِقد تيموثاوس 

هذه الكنائس . مسرينا، برغامس، ثياتريا، ساردس، فيالدلفيا، والودكية
الست، باإلضافَة إىل أفسس، هي الكنائس السبع اليت نقرأُ عنها يف 

 أفسس لربما كانت رسالَةُ. اإلصحاحني الثاين والثالث من سفرِ الرؤيا
هذه مبثابة رِسالَة شاملَة قُصد منها أن تقرأَ يف هذه الكنائس كافَّةً 

  .باإلضافَة إىل كنيسة كُولُوسي
لَربما كانت رِسالَةُ بولُس إىل األفسِسيني أعمق رسالَة كتبها 

 مبارك اُهللا: "٣: ١إنَّ قلب رسالة بولس هذه جنده يف أفسس . بولُس
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أبو ربنا يسوع املسيح الذي باركَنا بِكُلِّ بركَة روحية يف السماوِيات 
أنتم لديكُم كُلَّ البركات الروحية اليت "يقُولُ لنا بولُس، ." يف املسيح

 ثُم ".حتتاجونها لكَي تعيشوا كمولودين ثانِيةً، وحتت سيطرة الروح
) ٣عدد ." (يف السماوِيات يف املسيح"أنَّ هذه البركات هي، يخبِرنا 

، أننا لدينا كُلَّ ما حنتاجه لكي )ويل ولك(يقُولُ بولُس لألفسِسيني 
ولكن، مجيع هذه الربكات . نعيش كأشخاصٍ روحيني يف هذا العامل
  .الروحية هي يف السماوِيات يف املسيح

 وتلك الكنائس اُألخرى موجودةً يف ما لقد كانت أفسس
ففي أيامِ بولُس، كانت املنطَقَةُ املُشار إليها بآسيا . يسمى اليوم بتركيا

ومبا أنَّ . الصغرى تشكِّلُ النصف الشرقي من األمرباطُورية الرومانِية
ياً، إمتلك األباطرةُ مجالَ أفسس كانَ خالَّباً، وكانت منتجعاً بحر

لقد كانَ . وأعضاُء جملس الشيوخ وأغنياُء روما منازِلَ وقُصوراً فيها
  .جمد روما يف أَوجِه عندما كانَ بولُس يف أفسس

كانت هناك أُمور أُخرى يف أَوجِها عندما كانَ بولُس يف 
 براهني من اليوم، يف أماكن مثل أفسس، بإمكانِك أن ترى. أفسس



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٤ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٥ -

وهكذا . علمِ اآلثار عن عبادة األوثان، وعن الألخالقية، وعنِ اخلَالعة
 ةيف هذا اجلزء الالأخالقي من األمرباطُوري ؤمننيولُس للمب كتب

 ،ة ما معناهومانِييف "الر نيسقدوا كأشخاصٍ معيشن أن تمن املُمك
سيح، حتى يف وسط األمرباطُورية الرومانِية، األماكن السماوِية، يف املَ

  ." مع كُلِّ ما فيها من رذيلَة وفساد
كُورنثُوس ٢(كتب بولُس عن إختبارِ إختطافه للسماِء الثالثة 

أعمال (يعتقد املُفسرونَ أنَّ هذا حدثَ له عندما رجِم يف لسترة ). ١٢
 بولُس إحتفظَ دائماً بإحدى قدميه يف السماوِيات أعتقد أنَّ). ١٩: ١٤

وهو يخبِرنا أنه بإمكانِنا أن حنيا يف املسيح، يف . بعد هذا اإلختبار
فبِما أنَّ املسيح أبدي، . السماوِيات، بينما نعيش هنا على األرض

شري بولُس إىل ي. فنحن أيضاً أبديونَ مبقدارِ ما نعيش حياتنا يف املسيح
  ." بالعيش يف السماوِيات يف املسيح"هذا 

وكما يف سائرِ رسائلِ بولُس الرسول، سنكتشف يف هذه 
حتتوي رسالَةُ أفسس على ستة . الرسالة قسماً عقائدياً وقسماً عملياً

رين أنَّ اإلصحاحات الثالثة. إصحاحاتاملُفس عظَمم دقاُألوىل هي يعت 
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القسم العقائدي أو التعليمي، وأنَّ اإلصحاحات الثالثة األخرية، أي 
  . ، هي القسم العملي أو التطبيقي من هذه الرسالة٦، و٥، ٤

أعتقد أنَّ القسم العقائدي يستمر عرب األعداد الستة عشر 
، يعلِّمنا بولُس يف هذه األعداد الستة عشر. األوىل من اإلصحاحِ الرابِع

يف اإلصحاحِ الثالث، يخبِرنا عن . بعض احلقائق العظيمة عن الكنيسة
فإىل أن ." سراً سيعلَن عاجِالً أم آجِالً"والسر يعين . سر الكنيسة العظيم

حانَ موعد يومِ اخلمسني، مل يعرِف أحد أنه يوماً ما، سوف يجعلُ 
. مم واحداً يف املسيح، وسوف جيتمعونَ معاً يف الكنيسةاليهود واُأل

ختم بولُس تعليمه عن الكنيسة يف األعداد الستة عشر اُألوىل من 
  .اإلصحاحِ الرابِع، معلِّماً إيانا كيف يفترض بالكنيسة أن تعملَ
ملِ الكنيسة، باإلضافَة إىل تعليمِ بولُس املُوحى به عن طَبيعة وع

فبما أنَّ بولُس قضى وقتاً طويالً . هناك موضوع آخر يف رسالَة أفسس
مدرسة " وعلَّم الكثري يف - ثالث سنني ونِصف –يف أفسس 
فإنَ الكلمة املفتاحية يف اإلصحاحات الثالثَة اُألوىل هي " الالهوت،
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ذين سبق ومتَّ تعليمهم، بأنهم أشار بولُس لألفسِسيني ال." تذكَّروا"
  . يعرِفُونَ أصالً احلقائق اليت كانَ بولُس يشدد عليها يف هذه الرسالة

 ،وهوتعلَّم وا ما سبقني أن يتذكَّرِسيولُس األفسب رأن أخب بعد
هنا الكلمةُ . بدأَ بالقسمِ التطبيقي من الرسالة يف اإلصحاحِ الرابِع

فتاحةُ هي امليقُولُ." أُسلُكُوا"ي اليت : "كتب ةعوللد قحأسلُكُوا كما ي
علَّم بولُس األفسِسيني أن يسلُكُوا بِكُلِّ ). ١: ٤أفسس ." (دعيتم ا

بكلمات . تواضعٍ ووداعة وبِطُولِ أناة محتملني بعضهم بعضاً يف احملبة
ولُس أُخرى، أن يسلُكُوا بطريقَةاها بم إيهاحلقيقَةَ اليت علَّم نربهت 

  .عندما كانَ يف أفسس
بينما تدرسونَ رسالَةَ أفسس، أطلُبوا من الرب أن يفتح أعينكُم 

أن "و" أن تعيشوا يف السماوِيات"روحياً لكَي تقدروا أن تتعلَّموا 
للدعوة قحاً" تسلكُوا كما ييومي.  

  الٌ وأثوابأمس
 وما ه ظهِرني هو أن تِسيولُس لألفسب من رِسالَة إنَّ اهلدف

إنَّ هذه الرسالة هي . القصد من كنيسة يسوع املسيح يف هذا العامل
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فلندع األفسِسيني يشجعوننا . تحفَةُ بولُس حولَ موضوع الكنيسة
ةة، لنكُونَ بِنعمسنا احمللِّية يف هذا وكنائاهللا، كنيسةَ املسيح احلقيقي 

مل يكُن وقت إحتاج فيه العالَم إىل شهادة الكنيسة أكثَر مما . العالَم
  .حيتاجه اليوم

إنَّ دراسةً بسيطَة للكَلمات املفتاحية يعطيكُم حملَةً سريعةً عن 
  .محتوى هذا السفر

يعطينا ." تفكَّروا" األول هي الكلمةُ املفتاحيةُ يف اإلصحاحِ
. بولُس عدةَ أُمورٍ لنفكِّر فيها يف اإلصحاحِ األولِ من رسالَة أفسس

يخبِرنا بولُس أنه يف ." السماوِيات"أوالً، تفكَّروا يف ما يقُولُه عن 
.  يف املسيحالسماوِيات، لدينا كُلَّ الربكات الروحية اليت حنتاجها لنحيا

 وجدأن ت ن لكومن املُمك ،الِ السماوِيفعالً يف ا وجدي فاملسيح
همع .  

. ليس كُلُّ ما يوجد يف االِ السماوِي هو صالح
"اتوح غري املنظُور" فالسماوِيتعين عامل الر . ناكي، هوحالِ الريف ا

األرواح ناكس وهالقُد وحيرةالركتنا .  الشرنا هذه الرسالة أنَّ معرخبِرت
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فبِحسبِ بولس، . كمؤمنني هي مع أجناد الشر الروحية يف السماوِيات
املُؤمن الذي يعيش يف املسيح، يستطيع أن يغلب قُوات الظُّلمة اليت 

 .توجد يف عالَمِ الروح، أو يف السماوِيات
.  ما يقُولُه بولُس عن سيادة اِهللا يف اإلصحاحِ األولتأملُوا يف

 توجد تصرحيات هامة عن إختيار اهللا لنا قبلَ ٦ -١ففي األعداد 
يقُولُ بولُس أنه كانَ يف فكرِ اِهللا قبلَ بدِء األزمنة أن . تأسيسِ العامل

علي وزِينين ومفروكنيسة، أو شعب مدع ناكةً يكُونَ هسقدوا حياةً ميش
  . وليكُونوا شهوداً هلذا العامل

 ةل عن عمليولُس يف اإلصحاحِ األوب ظُوا ما يقُولُهالح ثُم
فنحن : ، لدينا صورةٌ مجيلَةٌ عن ذلك١٤ و١٣يف العددين . اخلالص

هذا هو كُلُّ . نسمع اإلجنيل، نؤمن باإلجنيل، ونختم بالروحِ القُدس
  ." أنتم خاصيت وشعيب"طريقَةُ اِهللا ليقُول، 

صلَّى . أيضاً تأملُوا بِصلوات بولُس يف رسالته إىل أهلِ أفسس
. ٢١ -١٤: ٣ و٢٣ -١٥: ١بولُس صالتني رائعتني يف أفسس 

يتضح من هاتنيِ الصالتني أنه كانَ لديه الئحة صالة، وأنه كانَ 
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فعندما كانَ بولُس يسمع أنَّ أحدهم جاَء . هداً حقيقياً يف الصالةمجا
إىل اإلميان، وبرهن أنه بالفعل أصبح منخرِطاً يف عملِ يسوع املسيح، 

  .كانَ بولُس يبدأُ بالصالة من أجلِ هذا الشخص دونَ توقُّف
نا معقارِنَ الئحةَ صالتمامِ أن نمن املُثريِ لإلهت صالة الئحة 

فإذا تكلَّمنا روحياً، حنن نصلِّي للفاشلني؛ أما بولس فقضى وقته . بولُس
 ورابِحني رينصنتونَ مم سيكُونهان صلِّي لألشخاص الذين عرفي

  .لقد صلَّى ألن يعطَوا روح إعالن يف معرِفَة اهللا. ليسوع
طَبِق على اإلصحاحات الثالثة اُألوىل كَلمةٌ مفتاحيةٌ أُخرى تن

لقد سبق وعلَّم بولُس األفسِسيني أنَّ . تذكَّروا: من رسالة أفسس هي
 ،وهلُم ه أن يقُولَه وا"كُلَّ ما كانَ عليهني، ." تذكَّرِسييقُولُ لألفس وفه

 لكُم تذكَّروا كيف كُنتم قبلَ أن تأتوا إىل املسيح، وماذا عنى"
  ."إختباركُم للمسيح ونوالُكُم احلياةَ اجلديدة يف املسيح

." إعالن"يف اإلصحاحِ الثالث، الكلمةُ املفتاحيةُ هي 
ومل حيلُم أن جيمع اُهللا يوماً ما . فكَفَريسي، كانَ بولُس كارِهاً للمسيح
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. يسوع املسيحاليهود وغري اليهود يف جسد واحد، وجيعلَ منهم كنيسة 
  . لقد أعلن بولُس لألفسِسيني أنَّ الكنيسةَ هي سر اهللا العظيم

 لُوكمجيلة عن الس قولُس حقائعطينا بيف اإلصحاحِ الرابِع، ي
ة . اإلنسانِيهذا اإلصحاح بكلم واأنا أُخلِّصرقر . نا بنيولُس هقارِنُ بي

ففي جانِبٍ من خزانتك لديك أمسال . دعكحياتك الروحية بِخزانة خم
ويف اجلانِبِ اآلخر من خزانتك لديك أثواب احلياة . احلياة العتيقة

إنَّ أمسالَ احلياة العتيقة هي اإلحنراف، اجلهل، قساوة القَلب، . اجلديدة
 ،غريكف غري األخالقي، الشهوات اخلادعة اليت تر الضمري، التصرحتج

  ).٣٢ -٢٥: ٤أفسس (م الرديء، التجديف، اخلُبث، والغضب الكال
إنَّ هذه الصورة اازِية تعلِّمنا أن نعقد العزم أن نطرح عنا 

فليس لنا شأنٌ بِلبسِ هذه األمسال بعد، حبسب . أمسالَ احلياة العتيقة
وتلبسوا  ".بدلَ ذلك، يقُولُ لنا أن نضع أثواب احلياة اجلديدة. بولُس

احلَق ةوقداس بِ اِهللا يف البِرس٢٤."(اإلنسانَ اجلديد املخلُوق بِح (
"قَريبِه مع دوا بالصدقِ كُلُّ واحةٌ ) "٢٥." (وتكلَّميدةٌ رمكَل جال ختر



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٤ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٢ -

من أفواهكُم بل كُلُّ ما كانَ صالحاً للبنيان حسب احلاجة كَي يعطي 
  ).٢٩" (نِعمةً للسامعني

. إنَّ القُدرةَ على التفاهم واإلتصال هي موهبةٌ روحيةٌ عظيمة
. قال بولُس أنَّ اإلتصال هو فرصتنا لبنيان اآلخرين وإيصالِ النعمة هلُم

فكُلُّ مرة تتفاعل فيها مع مؤمنٍ آخر، عليك أن تتركَه أكثر بنياناً مما 
به قيتعندما إلت.  

بعد أن يخبِرنا بولُس كيف نرتدي أثواب احلياة اجلديدة، يقُولُ 
. فالعيش يف املسيح هو إختبار يومي، وسلوك يومي." أسلُكوا"لنا، 

 األخرى، ويوماً بعد طَوةً بعداُألخرى، خ طوةً أمامخ تضع فأنت
  .هذه هي طريقَةُ احلياة اليت حنياها يف املسيح. اآلخر

، )٢: ٥أفسس " (يسلُكُوا يف احملبة"يخبِر بولُس األفسِسيني أن 
، عاملني دائماً )٨" (أن يسلُكُوا كأوالد النور"ثُم، . كما فعلَ املسيح

بةَ الرمسر .قوح يف كُلِّ صالحٍ وبِر وور هالن فاسلُكُوا يف هذه . فثمر
حلقَّة، وال تشترِكوا بأعمال الظُّلمة غري اُألمور الصالحة والبارة وا

  .املُثمرة
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). ١٥" (تسلكُونَ بالتدقيق"فانظُروا كيف "ثُم يقُولُ بولُس، 
هذا يعين أن نسلُك ورؤوسنا مرفُوعةٌ إىل العالء وأعيننا مفتوحةٌ، 

 إنَّ األعمال اإلجتماعية. مدرِكني للحاجة الكبرية يف هذا العامل
 املُستشفيات الكُربى، –العظيمة، املُؤسسات اإلجتماعية العظيمة 

 ذلك هة، وما شابوذين اإلرساليهات العازِبات، مالجئ املنبمآوي اُألم
 ساتؤسمن م– ت يف هذا العامل بسبب املسيح، وألنَّ املُؤمننيجِدو 

فإن كُنت يف . ت يف املسيحعرفُوا ماذا يعين هلُم أي يعيشوا يف السماويا
املسيح، سيكُونُ لديك ذلك النوع من الشفقة العاملَة اليت تريد أن 

  ." أسلكُوا بالتدقيق"لهذا يقُولُ بولُس . تعملَ شيئاً حيالَ حاجات العامل
ميتلئُوا من الروحِ "يف هذا اإلطار يأمر بولُس أتباع املسيح أن 

وال تسكَروا باخلَمرِ الذي فيه : "لقد كتب بولُس حرفياً) ١٨." (القُدس
إن الكلمات يف اللغة األصلية تعين، ." اخلالعة بلِ إمتلئوا بالروح

أن نكُونَ ممتلئني بالروحِ يعين أن نكُونَ ." كُونوا ممتلئني بالروح"
دس سيعطينا القُوةَ لنحيا ونسلُك فالروح القُ. منقادين بالروحِ القُدس

  . يف االِ السماوِي، يف املسيح، بِغض النظَر عن ظُروفنا
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  ثَوب للعالقَات
." للقديسني"يخبِرنا بولُس أنَّ اَهللا القَدير أوكَلَ عملَ اخلدمة 

اليوم كانت هذه كلمةُ بولُس املُفضلَة ملا نسميه ) ١٢: ٤أفسس (
فبِحسبِ بولُس، الراعي املُعلِّم هو . العلمانِيني والنساء يف الكنيسة

إنَّ هدف . ولكن العلمانِيني يف الكنيسة هم العبو الفَريق" املُدرب،"
، تعليم، وحتريض العلمانِيني إهلامالراعي هو تدريب، تكميل، بنيان، 

إنَّ هذا هو جزٌء هام جداً من خطَّة . اخلدمةليخرجوا ويعملُوا عملَ 
  . العهد اجلديد جلوهرِ الكنيسة وعملها وهدفها

عندما كتب بولُس الرسول اإلصحاح اخلامس، أخبرنا أنَّ عملَ 
ملاذا .  املرتِل–اخلدمة من خاللِ القديسني يبدأُ يف املكان األصعب 

 باملرتِل أصع ربعتنا ينا نكُونُ على حقيقتلتطبيقِ إميانِنا؟ هذا ألن مكان
فنحن نظهِر وجهاً واحداً من نفُوسنا للعالَم، ولكننا عادةً ما . يف منازِلنا

فمرتِلُنا هو حيثُ نكُونُ . نظهِر وجهاً آخر مختلفاً وأقلَّ جاذبِية للعائلة
 أنَّ مرتِلَنا هو املكانُ الذي ينبغي أن على حقيقتنا، هلذا يكتب بولُس

  . تظهر فيه حقيقَةُ املسيح يف حياتنا أوالً
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خاضعني : "...٢٥ -٢١: ٥كتب بولُس يقُولُ يف أفسس 
أيها النساء إخضعن لرِجالكُن كما . بعضكُم لبعضٍ يف خوف اهللا

بلراملرأَ. ل رأس ولَ هأيضاً رأس الكنيسةألنَّ الرج كما أنَّ املسيح ة .
ولكن كما ختضع الكنيسةُ للمسيح كذلك النساُء . وهو مخلِّص اجلسد

أيها الرجالُ أحبوا نِساَءكُم كما أحب املسيح . لرِجالهِن يف كُلِّ شيء
  ." أيضاً الكَنيسةَ وأسلَم نفسه ألجلها

ئاً من أمجلِ ما علَّمه عن اإلرشاد الزوجِي أعطانا بولُس هنا شي
أخبرنا أنه على النساِء أن ختضعن . الذي جنده يف الكتابِ املقدس

يصعب على الكثريِ من النساء تقبلَ هذا . لرِجالهِن يف كُلِّ شيء
هِن يف كُلِّ ولكن بولُس ال يعلِّم فقط أن ختضع النساُء لرِجال. التعليم
كما أحب املسيح "بل أيضاً يقُولُ للرجالِ أن يحبوا نساَءهم . شيء

  )٢٥عدد ." (الكنيسةَ وأسلَم نفسه ألجلها
عندما يقولُ بولُس أنَّ الرجلَ هو رأس املرأة، يقصد بذلك أنَّ 

يٍء يف زواجِهوعن كُلِّ ش هتولٌ عن زوجلَ مسؤهالرجلَتهلذا .  وعائ
يخبِر اُهللا املَرأَةَ بأن تسهلَ األمر على الرجل، ألنه حيملُ الكَثري من 
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يقصد القولَ " إخضعي له،"فعندما يقُولُ بولُس للمرأة، . املسؤولية
غي : بذلكينب للكنيسة، وأنت غي أن يكُونَ كما املسيحينب كإن زوج

فالواجِب املُلقى على عاتقِ الرجل . ا الكنيسةُ للمسيحأن تكُوين له كم
، كما أحب املسيح؛ أعطُوا كما أعطى؛ وكُونوا )نساَءكُم(أَحبوا : "هو

وكُم كما هكُم وأوالدلزوجت".  
إنَّ هذا هو دور هام جداً أُعطي لألزواجِ واآلباء، وكُلُّ الرجال 

فأعظَم مشكلَة يف الزجيات املسيحية . سؤوليةعليهم أن يفهموا هذه امل
هِنلرِجال وعردنَ اخلُضأو ال ي ساء اللوايت ال يستطعنت النبل . هي ليس

املُشكلَةُ الكُربى هي الرجالُ الذين ال يقبلُونَ مسؤولية احملبة والعطاء، 
  . وأوالدهموال يقبلونَ أن يكُونوا كما املسيح لزوجاتهِم

 كريدكُونَ كُلّ ما يلت كتلْ مسؤوليأباً وزوجاً، إقب فإن كُنت
هعمة لتكُونَ مثلَ املسيح يف . اُهللا أن تكُونةَ النقُو كيعطأن ي منه أطلُب

كبيت.  
  عالقات حيويةٌ يف الزواج
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ا شخصان عندما خطَّطَ اُهللا للزواج، خطَّطَ لعالقَة يصبِح فيه
بإمكانِنا أن نتصور . واحداً يف الروح، يف الفكر، ويف الوحدة اجلسدية

كيف يكُونُ شخصان مؤمنان متزوجان واحداً، إذا تصورناهما 
من مخسِ حلَقَات وطَنيِ معاً بسلِسلَةمرب . عدمثِّلُ الباحللقَةُ اُألوىل ت

فالعالقَةُ الروحيةُ هي . نهما واحد يف الروح أ–الروحي لعالقتهِما 
أساس الوحدة يف الزواج، وعالقَةُ الزوجني الروحية مع بعضهما البعض 

إنَّ وحدتهما . هي قَويةٌ مبقدارِ قُوة عالقَة كُلٍّ منهما مع يسوع املسيح
قثَلَّث يها مبإيضاح نمكة ييوحالر والزوج ،هعلى رأس املسيح ف
فبِمقدارِ ما يقترِبان من املسيح، . والزوجةُ على الزاوِيتني السفلَيني

  . مبقدارِ ما تصبِح عالقتهما مع بعضهما البعض أقرب وأقُوى
صال، أو أن يكُونا يف فكرٍ واحداحللقَةُ التالية هي اإلت .

. هي األداة اليت ا نحافظُ على وحدة زواجِنافاإلتصالُ أو التواصلُ 
فإن كانَ لدينا إتصالٌ أو تواصلٌ جيد، يكُونُ لدينا األداة اليت ا 

فالبكترييا تتكاثَر يف الظالم . نستطيع أن نعملَ على عالقَة زواجِنا
  . على العالقَةواإلتصالُ يسلِّطُ النور. ولكنها ال تستطيع العيش يف النور
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. تالية هي اإلنسجام أو التناغُم، اليت هي برهانُ الوحدةاحللقَةُ ال
أحياناً ال يسعين إال أن أتساَءلَ كيف يمكن هلذين الزوجني أن إجتمعا 
. معاً، كونها ال ميلكان ال قيماً، وال أهداف، وال طريقَةَ عيشٍ مشتركة

ونَ ولكن عندما يكُونُ األساسدجت الصحيح، سوف يف مكانِه يوحالر 
احلَلقَةُ الوسطَى يف هذه السلِسلة املُؤلَّفة من . اإلنِسجام على عدة صعد
إنَّ هذه احملبة هي ذلك النوع من حمبة آغابي . مخسِ حلقَات هي احملبة
ي هي حمبةٌ غري إنَّ حمبة آغاب. ١٣كُورنثُوس ١اليت وصفها بولُس يف 
أحد أسباب عدم إستمرارِية الزواج عند الكثريين . أنانِية وغري مشروطَة

فالشركاُء الزوجِيون ال يتعلَّمونَ أبداً كيف جيعلُونَ حياتهم . هو األنانِية
مثلُ هؤالء هم حباجة ليفهموا . تتمحور حولَ املسيح وحولَ اآلخرين

 ل، تعليموع القائالعطاُء أكثَر من األخذ"يس ووطٌ هة ." مغبإنَّ حمب
  . آغابي هي ديناميكية الوِحدة

. إنَّ التفهم هو نمو الوِحدة. احللقَةُ التالية هي التفاهم أو التفهم
 اآلخر مأن يتفه ما حيتاجالذكَر واُألنثَى، وكُلٌّ منه بني فرق ناكه

ساكنني "قالَ بولُس لألزواج أن يكُونوا . كيف يشعر ويفكِّر ويتصرف
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بِكَلمات أُخرى، ) ٧: ٣بطرس ١" (معَ اإلناِء النسائي" بِحسبِ الفطنة
 هحيات شارِكاآلخر الذي ي الشريك الزوجِي أن يعرِف على الشريك

همع.  
فاجلنس . سدية للزوجِ والزوجةاحلَلقَةُ األخرية هي الوحدةُ اجل

العالقَةُ اجلسدية بني الرجلِ واملرأة هي . هو جةُ التعبري عن الوحدة
ومن خاللِ اإلتحاد اجلنسي يعبر . أقصى حد من اإلتصالِ أو التواصل

رى من سلسلة كُلٌّ من الرجلِ واملرأة عن كُلِّ ما تتضمنه احللقات اُألخ
  .الوحدة هذه

 نسلُّ اجلغي أن تكُون، حيتة كما ينبعندما تكُونُ العالقَةُ اجلسدي
وعندما ال تكُونُ هذه العالقة . عشرة باملائة من العالقَة الزوجِية

اجلسدية كما ينبغي أن تكُون، فقد حتتلُّ عندها تسعني باملائة من 
 السبب الرئيسي لوجود مشاكلَ جنسية يف غالباً ما يكُونُ. املُشكلَة

الزواج هو أنَّ الزوجني يحاوِالن أن يعبرا ببهجة عن وِحدة غري 
فإن مل يكُن هناك وحدةٌ يف الروحِ أو الفكر، وإن مل . موجودة أصالً
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تعجب إذا يكُن هناك ال إنسجام وال تفهم وال حمبةٌ يعبر عنها، فهل ن
  أصبح اإلتحاد اجلنسي مجرد فراغٍ عقيم؟

  العالقات اُألخرى
باإلضافَة إىل هذا التشديد على الزواج، يف اإلصحاحِ اخلامس 

وإىل حد ما، . والسادس سيتكلَّم بولُس عن العالقَة بني العبيد وسادتهم
ائقِ اليوم كموظَّفني وأرباب عمل بإستطاعة املُؤمنني تطبيق هذه احلق

األوالد واألهلُ أيضاً لديهم مبادئ يطبقُونها ). ٩ -٥: ٦أُنظُر أفسس (
يف هذه اإلصحاحات، يقُولُ بولُس أنَّ ). ٤ -١: ٦أُنظُر أفسس (

بِ لكالشخصِ األقر أُ معق يف هذه الرسالة يبداحلقائ قد . تطبيق
ي املقطَعسمسالة، نيف هذه الر طبِيقيالت "لعالقاتل ثَوب".  

" السماوِيات"يف اإلصحاحِ السادس، يستخدم بولُس عبارة 
. ففي عالَمِ الروح، هناك أرواح صالحة وأرواح شريرة. بطريقَة سلبِية

وة، وأنَّ عدوحيكَةٌ رنا هي معرولُس أنَّ معركَتيف عالَمِ يقُولُ ب ونا ه
الرؤساء والسالطني وأجناد الشر "يوصف عدونا على أنه . الروح

  ). ١٢: ٦أفسس ." (الروحية يف السماوِيات



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٤ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٤١ -

 يوحصارٍ ريف إنت عيشأن ن ا نستطيع ةُ اليتيدحالطريقَة الو
ولكَي نكُونَ . روحيةهي أن نكُونَ منتصرين على هذه القُوات ال

فكُلُّ يومٍ ). ١٧ -١٣(منتصرين روحياً، علينا أن حنملَ سالح اهللا 
 كَي خنُوضل جأن خنر ل، ومن ثَماِهللا الكام سالح ععلينا أن نض

يخبِرنا بولُس أنه علينا أن نضع خوذَةَ اخلالص وأن . معارِكَنا الروحية
 سكلمةُ نلب ووح الذي هالر اإلميان وسيف رسلَ توأن حنم ،البِر رعد

إنَّ كُلَّ قطعة من . اهللا، وأن تكُونَ أحذيتنا هي الرغبة مبشاركة اإلجنيل
هذه هي األسلحة الروحية اليت . السالح ينبغي أن نلبسها بِروحِ الصالة

فا، لكي نق ئعلينا أن نتسلَّحيف هذا العالَمِ اخلاط بمن أجلِ الر  .
  . علينا أن نحارِب، ليس بِقُوتنا، ولكن بِقُوة الروحِ القُدس

 كأن يف ذهنِك وذَةَ اخلالص؟ وهل تعرِفخ فهل وضعت
خلُصت من سلطان اخلطية؟ وهل صدرك محمي بدرعِ البِر أو السلُوك 

تستخدم ترس اإلميان؟ وهل تعرِف كيف تستخدم سيف احلَسن؟ وهل 
الروح، الذي هو كلمةُ اهللا؟ وهل حتتذي يف قدميك حذاَء اإلستعداد 
  لتبشريِ اآلخرين باإلجنيل؟ وهل حتملُ كُلَّ قطعة سالحٍ بِروحِ الصالة؟
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  الفصلُ الثالث

  رسالَةُ بولُس الرسول إىل أهلِ فيلبي
بدأُ دراستنا لرِسالَة الرسول بولُس للفيلبيني، علينا أن نتذكَّر إذ ن

أنَّ الكنيسةَ يف فيلبي كانت قد تأسست نتيجةً لرؤيا مساوِية رآها بولُس 
أعمال ." (أعبر إىل مكدونية وأَعنا"فلقد رأى رجالً يقُولُ، . الرسول
 واحلضارة من الشرقِ إىل أُوروبا وباقي إنَّ إنتشار اإلجنيل). ٩: ١٦

  .الغرب كانَ نتيجةً هلذه الرؤيا السماوِية
. بعد أن ترك بولُس فيلبي، أصبحت فيلبي كنيسته املُفضلَة

والكلمةُ اليت تصف الرابِطَ بني بولُس وكنيسة فيلبي هي كلمة 
." شرِكَةٌ يف اإلجنيل"يسة فيلبي بعبارة ويشري بولُس إىل كن." شرِكَة"
. هذه صورةٌ مجيلَةٌ عما ينبغي أن تكُونه كُلُّ كنيسة اليوم) ٥: ١فيلبي (

 تطبيق وفَها هها، ألنَّ هدريِ غَريِ أعضائخل دوجة تسؤسةُ هي مفالكنيس
  . ارِجياملأمورية العظمى وإيصال اإلجنيل إىل العامل اخل
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كانت كنيسةُ فيلبي كنيسةَ بولُس النموذَجِية، ألنها كانت 
بإمكانِكُم أن تروا هذا يف اإلصحاحِ األول من . كنيسةً إرسالية

  . الرسالة، إذا الحظتم كم مرةً ذكر بولُس كلمة إجنيل
 تعليمية؛ بل إنَّ رِسالَةَ بولُس إىل الفيلبيني ليست باحلقيقَة رسالةً

فلقد كانت . إنها رسالةُ شكرٍ مجيلَةٌ وموحى ا. هي رسالَةُ حمبة
كنيسةُ فيلبي مركز دعم بولُس ملُساعدته مالياً بينما كانَ خيدم شعوباً 

  . يف مدن أُخرى
رسائلِ "إنَّ رِسالَةَ بولُس إىل الفيلبيني كانت أيضاً واحدةً من 

فالرسائلُ إىل أهلِ أفسس، فيلبي، كُولُوسي، فيلمون، ." لسجنا
وتيموثاوس الثانِية، تسمى مجيعها رسائلَ السجن، ألنها كُتبت عندما 

تابع املُؤمنونَ الفيلبيون دعم بولُس خاللَ . كانَ بولُس يف السجن
ر بولُس الفيلبيني على ولكَي يشكُ. سجنِه، بإرسالهم له تقدمات

لَست أطلُب العطية بل أطلُب الثَّمر املُتكاثر "تقدمتهم، كتب هلُم قائالً، 
لقد عرف بولُس أنَّ اَهللا سيكافئُ الفيلبيني ) ١٧: ٤فيلبي ." (لحسابِكُم

ساعدةً لههم مكثرياً على إرسال.  
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 لنا اإلصحاحات مقدة تهبشاملُت ي وصفاً للحياةيلبعة من فاألرب
فلسفَة ورغبة العيش مثل "إنَّ موضوع اإلصحاح األول هو . باملسيح
هنا يظهِر لنا بولُس من حياته الشخصية كيف نعيش كأتباع ." املسيح

  . ليسوع املسيح
املُتشبهة مناذج احلياة "يف اإلصحاحِ الثاين يكتب بولس عن 

يعطينا بولُس عدةَ أمثلَة عن أشخاصٍ شكَّلُوا كُالً من ." باملسيح
  .الفلسفَة والرغبة باإلقتداِء باملسيح

القصد واملُكافَأة "يف اإلصحاحِ الثالث، يكشف بولُس عنِ 
وكما فعلَ أكثر من مرة يف سفرِ األعمال، ذكر ." لإلقتداِء باملسيح

هذه املرة ركَّز على نتائج هذا .  إختباره على طريقِ دمشقثانِيةً
يسمي . وخاللَ ذلك يخبِرنا كيف يمكن معرِفة إرادة اهللا. اإلختبار

: ٣فيلبي ." (جعالَة دعوة اهللا العليا يف املسيح يسوع"بولُس إرادةَ اهللا 
ة، أي كيف نكتشف يخبِرنا كيف جند هذه املُكافأة أو اجلعال) ١٤

  .لنفُوسنا دعوة اهللا العليا يف املسيح يسوع
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يف اإلصحاحِ الرابِع، يضع بولُس أمامنا إصحاحاً عملياً جداً، 
 هيتسمنا تنمكداِء باملسيح"الذي يولُس لإلقتةُ بيتوص ". ةعملي بكلمات

 ونركِّز أفكارنا على جداً، يخبِرنا بولُس كيف نعيش يف املسيح،
السالم الشخصي وع حفظ اهللا لنا يف حالةموض.  

وإذا نظَرنا من هذا املنظار، دعونا ننظُر اآلن إىل رسالة بولُس 
 .إىل كنيسته املُفَضلَة، إصحاحاً بعد اآلخر

  فلسفَةُ وشغف إتباعِ املسيح
ولُ بولُس،  من اإلصحاحِ األول، يق٢١ُ و٢٠يف األعداد 

" ةرجاهلْ بِكُلِّ ميٍء بى يف شي ال أُخزي أنائجظارِي ورإنت حسب
كما يف كُلِّ حنيٍ كَذَلك اآلن يتعظَّم املَسيح يف جسدي سواٌء كانَ 

وتأم بِم ياةبِح .رِبح وه ي ." (ألن يل احلياةُ هي املسيح واملَوتفيلب
٢١، ٢٠: ١ (  

بة لبولُس، إنَّ فلسفَةَ وشغف تابِعِ املسيح مبنِي على أساسِ بِالنس
وهكذا يقدم بولُس . إمكانِية إنفاقِ حياة هذا التابع والتضحية ا

 للحياة بكَونِه فُهبِطُ شغيرت نا كيفخبِريف املسيح عندما ي ياةللح هفَتفلس
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أُريد أن يتعظَّم : "سياق ما معناهيقُولُ بولُس يف هذا ال. يف السجن
املسيح يف جسدي، سواٌء بِحياة أم بِموت، حبرية أم بِِسجنٍ، بِصحة أم 

فإن أحيا، فإنَّ تعظيم املسيح هو اهلدف الوحيد الذي أعيش . بِمرض
هي هذه ." وإن أَمت، فأُريد أن يتعظَّم املسيح يف موتي. من أجله

  .فلسفَةُ شخصٍ حييا بالفعل حياته يف املسيح
فعالوةً على إلتزامِ املُؤمن الفَردي، يشدد اإلصحاح األولُ من 
رسالة فيلبي أيضاً على فكرة أنَّ احلياة يف املسيح هي مثل رياضة 

ندما وع. فالرب يريد أنَّ تؤهلَ الكنيسةُ القديسني للخدمة. الفريق
يدرِك العلمانِيونَ أنَّ كُلَّ خدمة الكنيسة ملقاةٌ على عاتقِ أعضاء 
ِالكنيسة كافَّةً، عندها سوف نتمم املأموريةَ العظمى، وستكُونُ كنيسةُ 

  .املسيح كما خطِّطَ هلا أن تكُون باحلقيقة
:  للكنيسةالحقاً يف اإلصحاحِ األول، يقدم بولُس وصفاً مجيالً

فَقَط عيشوا كما يحق إلجنيلِ املسيح حتى إذا جِئت ورأَيتكُم أو "
كُنت غائباً أمسع أُموركُم أنكُم تثبتونَ يف روحٍ واحد مجاهدين معاً 

  ) ٢٧: ١فيلبي ." (بنفسِ واحدة إلميان اإلجنيل
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النم ولُس للكنيسةثالِ بم تفسري نمككالتايلي هة عندوذَجِي :
كنيسةٌ يكُونُ كُلُّ عضوٍ من أعضائها يف املَسيح؛ فجميع أُولئك الذين "

هم يف املسيح هم مثل املسيح؛ وأولئك الذين هم يف املسيح ويشبِهونَ 
املسيح هم متشبهونَ باملسيح كجماعة، بشكلٍ دراماتيكي، مما يسهلُ 

هل يمثِّلُ هذا الوصف للكنيسة احملَلِّية . أن يؤمنوا باإلجنيلعلى الناس 
حالَةَ كنيستك احمللِّية؟ وهل بإمكانِك أن تقُولَ أنَّ كُلَّ عضوٍ يف 
كنيستك هو تابِع حقيقي للمسيح، وحييا حياةً كما يحق إلجنيلِ 

إلجنيل ألنهم الحظوا الطريقة املسيح؟ وهل يقبلُ غري املُؤمنني اإلميانَ با
  اليت يعيش ا أعضاُء كنيستكُم معاً، بطريقَة تتشبه باملسيح؟

إنَّ رٍِسالَةَ بولُس الرسول إىل أهلِ فيلبي تظهِر لنا مثاالً عن 
إنَّ هذا املثال ينبغي أن يقدم منوذجاً . طبيعة، جوهر، وعمل الكنيسة

سة، ولكُلِّ تلميذ حقيقي ليسوع املسيح، عن شغف يحتذى لكُلِّ كني
  .وفلسفة العيش يومياً يف املسيحِ ومثلَ املسيح

  
  مناذج عن احلياة املُتشبهة باملسيح
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يف ." التشبه باملسيح"إنَّ موضوع رسالَة بولُس للفيلبيني هو 
. لعام عن اإلقتداِء باملسيحاإلصحاحِ الثَّانِي، يعطينا بولُس النموذَج ا

يقُولُ بولُس للفيلبيني أنَّ احلياةَ املُتشبهة باملسيح تعين أن نكُونَ 
  .متواضعني ودعاَء محبني ومتماثلني معاً يف فكرنا

 هم بذلكدعاء، علَّموا وأن يكُون نيييلبولُس الفب عندما علَّم
حاسبني : "يلخص بولُس احملبةَ عندما يكتب قائالً. التواضع واحملبة

مل يكُن بولُس ) ٣: ٢فيلبي ." (بعضكُم البعض أفضلَ من أنفُِسهِم
يتكلَّم عن اخلجل أو عدم إحترام الذَّات، بل عن ذلك النوع من احملبة 

  .غري األنانية، والتواضع الذي يرفِّع اآلخرين
فكرك مملووءاً باحملبة، سوف تذهب إىل أبعد من فإن كانَ 

ة. ذلكةَ الذهبيالقاعد قطبباحملبة ي هكرئُ فلالذي ميت فكُلُّ : "فالشخص
ألنَّ هذا . ما تريدونَ أن يفعلَ الناس بكُم إفعلُوا هكذا أنتم أيضاً م

عبر بولُس عن القاعدة الذَّهبِية ي) ١٢: ٧متى ." (هو الناموس واألنبِياء
ال تنظُروا كُلُّ واحد إىل ما هو لنفِسه بلْ كُلُّ واحد إىل ما : "كالتايل

فهل أنت تفكِّر بِهمومك ) ٤: ٢فيلبي ." (هو آلخرين أيضاً
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 مشاكلك ومشاكلك أوالً؟ أم أنك تضع هموم ومشاكلَ اآلخرين قبلَ
  الشخصية؟

عندما نكُونُ ودعاَء الفكر، وعندما تتمحور حياتنا حولَ احملبة، 
يقُولُ بولُس أنه . نتجاوز عوائق األنانِية ونصبِح متشابِهني يف الفكر

: ١أنظُر فيلبي (علينا أن نبرهن أننا لدينا فكر واحد وروح واحد بيننا 
.  إنَّ تالميذَ املسيح يكُونُ لديهم أحياناً نزاعات يف كنيسة املسيح).٢٧

 خلف جدصومات، تهم هكذا نزاعات أو خوعادةً عندما تكُونُ بين
إن كُنا ودعاَء محبني . هذه الرتاعات واخلُصومات الكربياء واألنانِية
  .النزاعات يف كنائِسناومتشابِهني يف الفكر، فسوف جند حلُوالً هلذه 

  مثالُ املسيح
. بعد تقدميه هلذه احلقائق، إنتقَلَ بولُس ليذكُر بعض األمثلَة

  ). ١١ -٥: ٢أنظُر فيلبي (أوالً، هناَ مثالُ املسيح 
لقد أصبح عبداً للبشر، . فيسوع مل يصبِح إنساناً بِبساطَة

 وأطاع حتى املوت، مائتاً على الصليب من وضع نفسه. وخادماً للناس
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 عظَّمه اُهللا وألنَّ يسوع وضع نفسه ذه الطريقة،. أجلِ خطايا العامل
ه٩. (ورفَّع(  

بالنسبة لبولُس، متاماً كما تنازلَ املسيح بتواضعٍ وحمبة، هكذا 
 ذواتنا، بل حولَ فال ينبغي أن تتمحور حياتنا حولَ. علينا حنن أن نفعلَ

اآلخرين، حولَ املسيح، وحولَ احملبة، لكي تكُونَ حياتنا مثاالً لآلخرين 
  .عما تعنيه احلياةُ يف املسيح ومثل املسيح

  مثالُ بولُس
. يف اإلصحاحِ الثَّاين، يقدم بولُس أيضاً مثالَ حياته الشخصية

نسكب أيضاً على ذَبِيحة إميانِكُم لَكننِي وإن كُنت أَ"كتب يقُول، 
وبِهذا عينِه كُونوا أنتم مسرورِين . وخدمته أُسر وأَفرح معكُم أمجعني

. يخبِرنا بولُس أنه هو بنفِسه يتبع مثالَ املسيح." أيضاً وافرحوا معي
" مات السكيب،تقد"ففي عبادة اهليكل يف العهد القدمي، كانَ لديهم 
لقد شبه بولُس نفسه . حيثُ كانَ يسكُب الكاهن تقدمةً على املذبح

بذبائحِ السكيبِ هذه، وكأنَّ حياته تسكَب لكَي يأتي الفيلبيونَ إىل 
  .اإلميان



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٤ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٥١ -

  مثال تيموثاوس
على أني أرجو يف الرب يسوع أن : "ثُم كتب بولُس يقُول

. رسلَ إليكُم سريعاً تيموثاوس لكَي تطيب نفِسي إذا عرفت أحوالَكُمأُ
إذ اجلميع . ألن ليس يل أحد آخر نظري نفسي يهتم بأحوالكُم بإخالص

وأما إختباره فأَنتم . يطلُبونَ ما هو َألنفُِسهِم ال ما هو ليسوع املسيح
لَدكَو همعي ألجلِ اإلجنيلتعرِفُونَ أن مأبٍ خد ي ." ( مع١٩: ٢فيلب- 

  .لقد كانَ تيموثاوس بكُلِّ وضوح تلميذاً مكَرساً ليسوع املسيح) ٢٢
يف نِهاية هذه الفصل الثَّاين من هذه الرسالَة إىل أهلِ فيلبي، 
تقد س، الذي جلبوديتلِ الشيخ، أبفرثالَ الرجولُس مب مقدةَ يم

الحظوا كيف وصف بولُس . الفيلبيني إىل بولُس يف السجن
أخي والعامل معي واملُتجند معي ورسولكم واخلادم : "أبفروديتوس

هناك عدةُ مستويات من الشركة يف جسد ) ٢٥: ٢فيلبي ." (حلاجيت
ستويات من الشركة أعتقد أنَّ بولُس يرينا شيئاً عن هذه املُ. املسيح

 ،هلٍ معوعام ،س، كأخٍ لهوديتل الشيخ، أبفرهذا الرج فصعندما ي
هتحاج موخاد ورسولُه ،همع دنجتوم.  
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ماذا تعين هذه املُستويات من الشرِكَة؟ أعتقد أنه يف ذهنِ 
هكانَ شخصاً آخر يف املسيح مع ولُس، األخب .ةولُس، كانَ بالنسبلب 

العاملُ معه أخاً عملَ إىل جانِبِه، ويف وحدة وتناغُمٍ معه، يف املسيحِ 
وبالنسبة لبولُس، املُتجند معه هو شخص خاطَر حبياته . وألجلِ املسيح

فأبفروديتس هو مثالٌ هلذه . إىل جانِبِه، يف املسيح وألجلِ املسيح
لُ من املُستوياتاملُرس مول واخلادولُس، والرسب الثالثة من العالقة مع 
فمن الواضحِ أنَّ هذا الرجل الشيخ هو مثالٌ آخر عن احلياة . أهلِ فيلبي

  .املُتشبهة باملسيح
  مكافَأَة احلياة املُتشبهة باملسيح

، يكتب عندما نصلُ إىل اإلصحاحِ الثالث من رِسالَة فيلبي 
بولُس عن إدراكه للهدف الذي ألجله أدركَه املسيح يسوع على طَريقِ 

، يخبِرنا بولُس عن إختبارِ جتديده، وخاصةً ١١ -٣يف األعداد . دمشق
يذكُر بولُس كُلَّ األشياء اليت إعتبرها مرةً . عن نتائجِ هذا اإلختبار
ة، كَكَونِهكَبري اً مثالًإجنازاتيسيفَر  . عت موضولُس كانب فإجنازات

ولكن عندما جتدد، تغيرت وجهةُ نظَرِه، . فخرٍ له قبلَ أن يلتقي باملسيح
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لقد أعطَاه اُهللا اآلنَ أُموراً أكثَر ). ٨" (نِفايةً"وإعتبر هذه اُألمور 
طينا فيه الرسولُ بولُس، من خاللِ يعتبر هذا إصحاحاً رائعاً يع. ليعملَها

  . مثالِ حياته الشخصية، وصفاً ممتازاً إلكتشاف إرادة اِهللا لحياتنا
دة عندما جتدليداخ ةيف ثَور ولُس إجتازظُوا أنَّ بالً، الحأو .
م أن يكتبِقَرار حاس بار الثَّورِياإلخت ولُس من ذلكب ولقد خرج فش

ومن ثَم نجِده يحاوِلُ أن يعرِف ديناميكية قُوة قيامة . إرادةَ اِهللا لحياته
  .املسيح يف حياته

وكأنَّ بولُس يركُض يف سباقٍ، وهناك قاعدةٌ للركضِ يف هذا 
 ولكَي يربح هذه املُكافَأة، ولكَي يعرِف إرادةَ اهللا، القاعدةُ هي. السباق

فإذا . أن نكُونَ مطيعني لمقدارِ النور والتمييز الذي لدينا إياه اآلن
سلَكنا على أساس النور الذي مينحنا إياه اُهللا اآلن، فسوف مينحنا اُهللا 

يسمي بولُس املُكافأة يف . املزيد من النور إىل أن نكتشف إرادته الكاملة
  )١٤." (جعالَة دعوة اهللا العليا يف املسيحِ يسوع"ق هناية السبا

فهو . يعطينا بولُس مفاتيح إضافية عن كيف نكتشف إرادةَ اِهللا
وهذا الشيُء الواحد هو، . يكتب عن تصفية أولوياته إىل شيٍء واحد
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من اجلديرِ باملُالحظة ) ١٣." (أنسى ما هو وراء وأمتد إىل ما هو قُدام"
دعلى شيٍء واح هاتأولوي ركِّزأن ي ولُس إستطاعأنَّ ب" : ى حنوأسع
  )١٤." (الغرض، ألجلِ جعالَة دعوة اِهللا العليا يف املَسيحِ يسوع

 ،كةُ أنةُ القَويالقناع يكمام؟ وهل لدمثلُ هذا اإلهت يكفهل لد
يسوع، إلتقيتما أنت وهو من أجلِ هدف؟ وهل تؤمن عندما إلتقيت ب

 ؟ وهل تسعى حنوهمن أجل لَهأن تعم كريدداً يحداً مأمر ناكأنَّ ه
  مكافأة أو جعالَة دعوة اهللا العليا يف املسيحِ يسوع؟

 رِبحِ جعالَة ةظَر حولَ كيفيالن هاتجو ولُس بعضعطينا بي
ليادعواِهللا الع ى كُلَّ ما : ةيٍء واحد، وأن ننسنا إىل شاتأولوي فِّيصأن ن

هو وراء، ونسعى إىل ما هو قُدام، وأن حنيا على أساسِ النور الذي 
  .لدينا، وأن نسلُك يف إرادة اهللا لليوم مبقدارِ ما نستطيع رؤيتها

  توصيةٌ للسالم
م يف اإلصحاحِ الرابِع من رسالته إىل أهلِ كتب بولُس عن السال

فهو مل يكُن يفكِّر بِسالمِ هذا العامل، وال حتى بِالسالم مع اهللا . فيلبي
يشارِك معنا . الذي حقَّقَه لنا يسوع من خاللِ ذبيحته على الصليب
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فعرحقيقَةً مجيلَةً ت ناكة أنَّ هارالس ولُس األخباربِسالمِ اهللاب  . فسالم
 حقِّقا نحيفَظُنا اُهللا إن كُن الذي فيه رمحالَةٌ من السالمِ املُست واِهللا ه

روطَهي . شيلبعلينا ٤يف ف بشرطاً يتوج ولُس إثين عشرعطينا بي ،
ظَ بهفلَ على هذا السالم وحنتأن حنص ريدا نها، إن كُنلبِيتت.  

يقُولُ لنا بولُس أن ) ٦." (ال تهتموا بِشيء"ألولُ هو، شرطُه ا
رمدأيضاً م وي، بل هجدفقط غري م ليس ألنَّ القَلَق ،وال نقلَق مال هنت .

  .فالقَلَق يتلُف الطاقَةَ اليت حنتاجها ملُواجهة مشاكلنا
 ،والثاين للسالم ه لُّوا ألجلِ كُلِّ"شرطُهيءصفمهما ) ٦." ( ش

. كانت ظُروفُنا، ومهما كانت مشاكلُنا كَبريةً، فلدينا إمتياز الصالة هللا
فسواٌء كانت صالتنا ستؤدي إىل إنقاذنا من وضعنا الصعب، أم إىل 

هلذا، . نِعمة إحتمالِ هذه املشاكل، فالصالةُ نافعةٌ ومثمرةٌ يف كُلِّ حال
  . لِّ شيءلنصلِّ ألجلِ كُ

. الشرطُ الثالثُ الذي يضعه بولُس للسالم، له عالقَةٌ بالتفكري
يشجعنا بولُس لنفكِّر بكُلِّ ) ٨." (إفتكروا يف كُلِّ ما هو صالح"يقُول، 

ما هو حق، كُلّ ما هو جليل، كُلّ ما هو عادل، كُلّ ما هو طاهر، 
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ِسرم وذه اُألمور.كُلّ ما ه فكِّرسن كيف ددحنا هي مثل .  فلنفأفكار
  .اخلراف، وحنن مبثابة الراعي لنقُود أفكارنا، وليس لندع أفكارنا تقُودنا

بِصراحة، أعتقد أنه عندما كتب بولُس هذا، كانَ أيضاً يخبِرنا 
ندما كانَ يف السجن، فع. عن مفتاح سالمته وإستقامته الشخصية

 ،رلٌ، وال طاهليلٌ، وال عادوال ج ،قح ليس وولُس لكُلِّ ما هب ضتعر
هلذا كانَ عليه أن . ال بل تعرض لكُلِّ ما كانَ بشعاً وسيئَ األخبار

يركِّز فكره على هذه اُألمور الصالحة واإلجيابِية، لكي يتحملَ ضغطَ 
  .السجن

 يقُول، .السبب الرابِع للسالمِ الشخصي هو أمر عملي للغاية
" لُوا، وإلهيفَّ فهذا افع وهمورأيت وهمعتموس وهملَّمتسوت وهموما تعلَّمت

أحياناً نفقُد سالمنا ألننا ليس ) ٩: ٤فيلبي ." (السالمِ يكُونُ معكُم
فالذي نعملُه حيالَ ما . لدينا الشجاعة لنعملَ ما نعرِف أنه الصواب

إنَّ نصيحةَ بولُس هي أن نعملَ ما . تطيع أن يقُودنا إىل السالمنعلَمه يس
  )٤مزمور . (نعرِف ونعتقد أنه صواب
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أو " إن كانَ فَضيلَةٌ"جند الشرطَ اخلامس للسالم يف الكَلمات، 
األمر الذي يعين ضمناً أنه من املُمكن أن " إن كُنتم تؤمنونَ بالصالح،"
هذا يعين أننا نتساَءلُ حولَ قيمة الصالح ). ٨(سر اإلميانَ بالصالح خن

فماذا إنتفَع بولُس من خدمة املسيح كما . الذي نعملُه يف رِحلة إميانِنا
 همعندما –خد ولُس قولَهب اآلخر؟ هذا ما يقصد سجنٍ بعدل هولخبد 

نا بِقيمة أعمالنا الصالحة قد يكُونُ إنَّ تشكيكَ. نتساَءلَ عن الفَضيلة
  ." سارِق السالم"

كُونوا "إنَّ الشرطَ السادس للسالمِ الشخصي هو بِبساطَة، 
فالسالم الشخصي قد يكُونُ نتيجةَ موقف إجيابِي بالعرفان ." شكُورين
رنا فعندما نعبد بِشكرٍ وعرفان جميل، فنحن نرعى أفكا. باجلميل

فأن نكُونَ . تلقائياً بعيداً عن السلبِية وبإتجاه املراعي اخلضراء اإلجيابِية
شكُورين هو وسيلَةٌ بناَءةٌ تساعدنا على املُحافَظَة على سالمنا 

يخصالش .  
فالصرب هو . الشرطُ السابِع يف هذه التوصية للسالم هو الصرب

والصرب هو احملبةُ املُنتظرة عندما . نتظر، عندما ننتظر الرباإلميانُ املُ



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٤ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٥٨ -

الصرب ." سارِق السالم"أما نفاذُ الصربِ فهو . حنتاج إىل الصربِ مع الناس
  ) ١١. (هو ثَمر الروحِ القُدس اليت يؤيت السالم

ليكُن حلمكُم معروفاً ": ثُم يذكُر بولُس شرطَه الثامن للسالم
فإذا قَبِلتم ظُروفاً يف . هذا هو حلم القُبول) ٥." (عند جميعِ الناس

حياتكُم اليت ليس بإمكانِكُم تغيريها، سوف ينتج عن موقفكُم هذا 
  ). ٢٣، ٢٢: ٥غالطية (فاحللم والصرب هما مثر الروح . السالم

األرب هوطرويف ش نا معولُس عالقَتب عة األخرية للسالم، عالَج
: قدم لنا بولُس شرطاً تاسعاً للسالم عندما كتب يقُول. املسيح املُقام

لَم يكُنِ ) ٥." (ال تنسوا قُرب الرب"والذي يقصد به، " الرب قَريب،"
لِّيهِم عنه يف سجنِه بولُس أبداً وحيداً، على الرغمِ من ترك اجلميع له وخت

اجلَميع : "فخاللَ أيامه األخرية يف هذا العامل، كتب يقُول. األخري
." ولكن الرب وقف معي وقواين. ال يحسب عليهم. تركُوين

ففي الظروف الصعبة، بإمكانِنا أن نتمتع ) ١٧ -١٦: ٤تيموثاوس ٢(
ينابالسالم، إذا تذكَّرنا أنَّ الرقوا ويمن دائماً قريب ب. 
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إفرحوا يف : "يف نفسِ اإلطار، قدم بولُس شرطَه العاشر للسالم
بنا ) ٤." (الرعشجكانَ ي ،بعلى الفرحِ يف الر نييالفيلب هويف تشجيع

  .أن نستمد فرحنا من معرِفَة املسيح
" وإن كانَ مدح،: " عشر للسالملقد قدم أيضاً شرطَه احلادي

فإذا توجب عليك اإلعتماد على ." تعلَّموا قيمة موافَقة اهللا"الذي يعين، 
موافَقة الناس لتحافظَ على سالمك، فإنَّ سالمك الشخصي سيكُونُ 

ستكُونُ هناك أوقات لن يكُونَ بإمكانِك أن حتصلَ على . سريع العطَب
هناك كَلمتان مسجلَتان يف .  وموافَقة الناس يف آن معاًموافقة اهللا

كانت هاتان الكَلمتان، . الكتاب املُقدس قيلَتا من قبلِ اِهللا إلبراهيم
  )١: ١٧تكوين ." (سر أمامي"

 ،وولُس هلب ةالم بالنسبللس يهائاهللا الذي "إنَّ الشرطَ الن وسالم
فيلبي ." (عقلٍ حيفَظُ قُلُوبكُم وأفكاركُم يف املسيحِ يسوعيفُوق كُلَّ 

يا اُهللا، أنا ال أستطيع، ولكن أنت "هذه طَريقَةٌ أُخرى للقَول، ) ٧: ٤
من وماذا أنت. تستطيع وه من وماذا أنا؛ بل املُهِم املُهِم ليس . ليس

ه لَ؛ بل املُهِمأن أفع ماذا أستطيع لَاملُهِمأنت أنت تفع ماذا تستطيع و .
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املُهِم وه أنت هريدأنا؛ بل ما ت ما أُريد املُهِم ليس . ،يهائوبالتحليلِ الن
إنَّ هذا املَوقف، ." لن يكُونَ األمر املُهِم ما فعلته أنا، بل ما فعلته أنت

سالم اهللا الذي "قُودنا إىل ي" األسرار الروحية األربعة،"الذي أُمسيه أنا 
حيفَظ قُلُوبكُم "هذه األسرار تبرهن ما يعنيه القَولُ، ." يفُوق كُلَّ عقل

  ." وأفكاركُم يف املَسيحِ يسوع
 ساملُقد يها الكتابسمم اليت يحالة السالم الدائ هل لديك

ار من النعمة الذي بِسالمِ اهللا؟ أطلُب من اهللا أن يعطيك ذلك املقد
فاُهللا قادر أن حيفَظَنا يف حالَة السالمِ . حتتاجه لتلبي هذه الشروط

فعندما نلَبي . الشخصي، ولكن حالَةَ السالمِ تلك هي مشروطَةٌ جِداً
الشروطَ اليت يضعها بولُس وباقي كُتاب األسفار املُقدسة، حيفَظُنا اُهللا 

  .الَة السالمِ الشخصي املُستمريف ح
  

ابِعالفصلُ الر  
  رِسالَةُ بولُس الرسول إىل أهلِ كُولُوسي
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. تقع مدينةُ كُولُوسي على بعد مائة وستني كيلُومتراً من أفسس
ومن املُمكنِ أنَّ كنيسةَ كُولُوسي كانت جزءاً من جمموعة الكنائس 

ورة يف سفرِ الرؤيا، واليت إنطَلَقَت من الكنيسة الصغرية اجلديدة، املذكُ
  ).٣ و٢رؤيا (اليت أسسها بولُس يف أفسس 

أوالً، . عانت كنيسةُ كُولُوسي من ثالثَة مشاكل على األقَلّ
ثُم كانَ . كانَ هناك هجوم فَلسفي عقالنِي على إميان الكُولوسيني

هود املَسياوِيونَ املُتعصبونَ يف كُولُوسي كانوا فالي. هناك ناموسية
يحاوِلُونَ فَرض النواميس اليهودية على تالميذ املسيح اُألمناء يف 

وأخرياً، كانَ هناك أشخاص يف كنيسة كُولُوسي، كانوا . كُولُوسي
ظواهر يتعاطُونَ بقضايا مشكُوك بأمرِها مثل الرؤى، عبادة املالئكة، و

عندما ظَهرت هذه املشاكل يف كنيسة كُولُوسي، . تصوفية أُخرى
ذهب أبفراس الذي كانَ راعياً من كنيسة كُولُوسي، لرؤية بولُس يف 

هنصيحت وما ليطلُبةَ هذه . رلَت كتابة قد عجياروقد تكُونُ هذه الز
  . الرسالة إىل أهلِ كُولُوسي
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أما .  أفسس هي تحفَةُ بولُس حولَ موضوع الكنيسةإنَّ رسالَةَ
." املسيح والكنيسة"رسالَةُ كُولُسي فهي تحفَةُ بولُس حولَ موضوع 

كانَ جزٌء من اهلُجومِ الفَلسفي على إميان الكُولوسيني يتعلَّق بشخصِ 
على رتبة كانَ بعض الناسِ يحاوِلُونَ أن جيعلُوا املسيح . يسوع املسيح

لقد ." إله حق من إله حق: "أقَلّ مما كانت تؤكِّده العقيدةُ املسيحية
هاجمت هذه الفلسفَة الهوت املسيح، وكون يسوع املسيح 

لهذا يعتبر تفوق يسوع املسيح هو موضوع ." اُهللا معنا"عمانوئيل، 
إن "يف هذه الرسالة، يقولُ بولُس، . رسالة بولُس إىل أهلِ كُولُوسي

وإن مل يكُن لديك املسيح، . كانَ لديك املسيح، فلديك كُلّ شيء
إن كانَ املسيح يعين لك أي شيء، فسيكُونُ . فليس لديك شيء

لك ةيٍء بالنسبكُلَّ ش املسيح . ،يٍء لككُلَّ ش إن مل يكُنِ املسيح ،هألن
  ."يح لك أي شيٍءفلن يعنِي املس

يف كنائسنا اليوم، أعتقد أنه لدينا مشاكلَ موازِية للمشاكل اليت 
لدينا أشخاص يحاوِلُونَ أن يضعوا قُيوداً . وجِدت يف كُولُوسي

 ،ةنا بالنعمخالص تعليم ضناقالذي ي ة على املُؤمنني، األمروسينام
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هناك أيضاً أشخاص يف كنائِسنا يعتقدونَ أنَّ . لباإلميان وليس باألعما
 ةرعبس ضنيعرم ملُها جيعس، مموحِ القُدمن الر وه يوحيٍء ركُلَّ ش

هناك مؤمنونَ إمسيونَ . للعطبِ من الناحية املظلمة من عالَمِ الروح
وهناك أشخاص يف كنائِسنا . ليدجيعلُونَ من اإلميان بارِداً وشكلياً كاجل

اليوم، يحاوِلُونَ أن يحولوا املسيح إىل كائنٍ هيولي غري ملموس 
جيعلُونَ من يسوع املسيح ومن تعليمه أمراً معقَّداً، فال يعود . كالبخار

  . بوسعك أن تفهم عما يتكلَّمونَ
ل اليت عالَجاملشاك هذه هي أنواع ولُس عندما كتبها ب

يف تعليمِ بولُس التصحيحي يف هذه الرسالَة . رسالته إىل أهلِ كولُوسي
 ةهها ملُواجإستخدام نمكي تطبيقات جِدإىل أهلِ كُولُوسي، علينا أن ن

 .نفس هذا النوع من املشاكل يف كنائِسنا اليوم
ولُس بعضعطينا بل، ييف اإلصحاحِ األو العهد لِ تصرحياتأمج 

صورةُ اهللا : "...يقُولُ بولُس أنَّ املسيح هو. اجلديد عمن هو املسيح
فإنه فيه خلق الكُلُّ ما يف السماوات وما . غري املَنظُور بِكر كُلِّ خليقَة

على األرض ما يرى وما ال يرى سواٌء كانَ عروشاً أم سيادات أم 
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الذي هو قبلَ كُلِّ شيٍء . الكُلُّ به ولَه قد خلق. ت أم سالطنيرِياسا
الذي هو البداَءة بِكر من . وهو رأس اجلسد الكنيسة. وفيه يقُوم الكُلُّ

 - ١٥: ١كُولُوسي." (األموات لكَي يكُونَ هو متقَدماً يف كُلِّ شيٍء
١٨ ( مقدولُس يونَ أنَّ برمات هل تفيها التهج يرفُض بطريقَة املسيح

  الفَلسفية على شخصِ املسيح والهوته؟
باإلضافَة إىل إخبارِنا عمن هو املسيح، يخبِرنا بولُس أيضاً عن 

الذي أنقَذَنا من سلطان الظُّلمة ونقَلَنا إىل ملكُوت إبنِ . "عملِ املسيح
هتا. حمب غُفرانُ اخلطاياالذي لنا فيه همداء بِد١٤ -١٣: ١." (لف .( أليس

  هذا تصريح رائع عن إجنيلِ وعملِ يسوع املسيح؟
 ني كيفولُس أيضاً للكُولُوسيل، يقولُ بيف اإلصحاحِ األو

ما معناه هبِقَول املسيح، وذلك لَهونَ ما عممهو : "يفه الشرطُ الوحيد
 ،نوا باحلقؤمأنَّ أن ت باخلربِ السار نِعنيقتع، متزعز ونفيه بد ثابِتني

 – ٢٢: ١." (املسيح مات عنكُم، وغري منتقلني عن الثِّقَة به ليخلِّصكُم
٢٣(  
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فهل تفهم من هو املسيح وماذا عملَ ألجلك؟ هل تستوعب ما 
  عملَه املسيح لك؟

فهو .  يخبِرنا كيف نعيش يف املسيحثُم، الحظُوا أنَّ بولُس
متأصلني ومبنِيني . فكما قَبِلتم املسيح يسوع الرب أسلُكُوا فيه: "يقُول

 -٦: ٢." (فيه وموطَّدين يف اإلميان كما علِّمتم متفاضلني فيه بالشكر
 كيف حنيا يف املسيح، إنَّ هذا لَتصريح مجيلٌ يف عبارات عملية عن). ٧

  .وما هي نتائج العيشِ يف املسيح
يف اإلصحاحِ الثاين، يخبِرنا بولُس ماذا لدينا يف املسيح، عندما 

  :يكتب قائالً
وأنتم مملُوؤونَ فيه . فإنه فيه يحلُّ كُلُّ ملء الالهوت جسدياً"

لطانوس ةكُلِّ رِياس رأس وأي. الذي ه وعٍ وبهصنم تاناً غَريم خنتتضاً خ
مدفُونني معه يف . بِيد بِخلعِ جِسمِ خطايا البشرية بِختان املسيح

املعمودية اليت فيها أُقمتم أيضاً معه بإميان عملِ اهللا الذي أقامه من 
ني يوجه بولُس هذه الكلمات إىل الناموسي) ١٢ -٩: ٢." (األموات

  .الذي كانوا يخبِرونَ الكُولوسيني أنه عليهِم أن يختتنوا ليخلُصوا
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. تبرهن رِسالَةُ بولُس إىل أهلِ كُولُوسي بصريته الروحية العميقة
فهو يرينا باملثال أهميةَ . أحد مفاتيحِ حياة بولُس الروحية كانت الصالة

أنظُروا إىل صالة بولُس للمؤمنني يف . ماً كما فعلَ يسوعالصالة، متا
ثُم حاوِلُوا أن . كنيسة كُولوسي، وقارِنوها مع صلواتكُم اخلاصة اليوم

 جيبويست عأنَّ اَهللا يسم ننيؤمولُس، ملَّى بلُّوا كما صصوا أن تتتعلَّم
  .تباعِ طُرقهالصالة، وسوف يساعدكُم هذا على فهمِ وإ

  
  الفصلُ اخلامس

  رِسالَةُ بولُس الرسول اُألوىل إىل أهلِ تسالونيكي
إنَّ موضوع رِسالَة بولُس الرسول اُألوىل إىل أهلِ تسالونيكي 

لقد كانَ هذا املوضوع هاماً للمؤمنني . هو مجيُء يسوع املسيح ثانِيةً
مهم هذه احلقيقة، رغم أنه مل يبق معهم يف تسالونيكي، ألنَّ بولُس علَّ

  . إال فترةً وجيزةً
يف سفرِ األعمال، هناك وصف جميلٌ عن كيف زرِعت 

إنَّ هذه األعداد ) ١٥ -١: ١٧أعمال (الكنيسةُ يف تسالونيكي 
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تساعدنا أيضاً على فهمِ خدخة بولُس غري األعتيادية اليت قام ا يف 
لكت هذه الكنيسةتسست هذه الكنيسةُ .  املدينة عندما تأسلقد تأس

الديناميكية يف غُضون أقَلِّ من شهر، ألنَّ بولُس مل يقضِ معهم سوى 
فرغم أنَّ بولُس ذهب إىل امع ووعظَ، ولكن املُهتدين . ثالثَة سبوت

 بل يونانِيني بارِزين من رِجالٍ األوائل يف تسالونيكي مل يكُونوا يهوداً،
ولقد . ونتيجةً هلذا، غار اليهود كثرياً من بولُس وحسدوه. ونِساء

 باملدينة، وأن يذه كأن يتر كانَ عليه هأن ةة، لدرجبِقَسو وهدإضطَّه
 هرِسالت إىل أثينا وكُورنثُوس، حيثُ كتب ة، ومن ثَمالً إىل بريياُألوىل أو

ولقد بقي تيموثاوس وسيال يف تسالونيكي، ولحقا . للتسالُونيكيني
  .ببولُس فيما بعد

ال بد أن بولُس كانَ قد شدد كثرياً على جميء املسيح ثانِيةً 
وعندما لَحق تيموثاوس . عندما قضى أسابِيعه الثالثة يف تسالونيكي

ه تقريراً عن حالَة املُؤمنني الذين تركَهم ببولُس إىل كُورنثُوس، أعطا
ولقد أخبر تيموثاوس بولُس أنه رغم كون . وراَءه يف تسالونيكي
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التسالونيكيني أقوياَء يف الرب، ولكن اليهود كانوا يضطَّهِدونهم، 
  . لدرجة أنَّ الكثريين من املُؤمنني اجلُدد فقدوا حياتهم

د أخبر تيموثاوس بولُس أنَّ التسالونِيكيني كانَ عندهم ولق
وكانوا مهتمني أن . الكثري من األسئلة عن تعليمه عن جميء املسيح ثانِيةً

فهل . يعرِفُوا مصري أحبائهم الذين كانوا يستشهِدونَ وسطَ اإلضطِّهاد
 املسيح عندما يرجع كاترهم البه؟ستفُوتألجلِ كنيست  

مع وجهة النظَرِ هذه، لنفكِّر ذه الكلمات لبولُس الرسول، 
إنَّ . اليت تركِّز على جميِء املسيح ثانِيةً، وعلى إختطاف الكَنيسة

إختطاف الكنيسة هو التعليم أنَّ املُؤمنني سيختطَفُونَ إىل السماء، قبلَ 
س قلباً مملووءاً باحملبة جتاه التسالونيكيني يرينا بولُ. رجوعِ املسيح

ثُم ال أُريد أن تجهلُوا أيها اإلخوة من جِهة : "املُضطَّهدين عندما يقُول
ألنه إن كُنا نؤمن . الراقدين لكَي ال حتزنوا كالباقني الذين ال رجاَء هلُم

الر فكذلك ،وقام مات وعهم اُهللا أيضاً أنَّ يسرحضوع سيدونَ بيساق
هني إىل . معاألحياُء الباق نا حننإن بالر ةمنا نقُولُ لكُم هذا بِكَلفإن

ألنَّ الرب نفسه بِهتاف بِصوت رئيسِ . مجيِء الرب ال نسبِق الراقدين
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ت يف املسيح مالئكة وبوقِ اهللا سوف يرتِلُ من السماِء واألموا
ثُم حنن األحياء الباقني سنخطَف مجيعاً معهم يف . سيقُومونَ أوالً

. وهكذا نكُونُ كُلَّ حنيٍ مع الرب. السحب ملُالقاة الرب يف اهلواء
  ." لذلك عزوا بعضكُم بعضاً ذا الكالم

سوع هذا واحد من عدة مقاطع من كلمة اِهللا حولَ جميء ي
الحظوا األمور اليت كانت على قَلبِ بولُس عندما كتب . املسيح ثانِيةً
كمعلِّمٍ عظيم، مل يرِد بولُس هلؤالء املُؤمنني اجلُدد . هذا املقطع

املُضطَّهدين يف تسالونيكي، أن يكُونوا جاهلني حيالَ بعضِ نواحي 
  )١٣: ٤تسالونيكي ١. (جميء يسوع ثانِيةً
نَّ بولُس كانَ مرسالً عظيماً، مل يرِد هلَؤالء املُؤمنني ومبا أ

فلقد كتب ما معناه أننا إذا آمنا . التسالونيكيني أن يكُونوا بدون إميان
: ٤(أنَّ يسوع مات وقام، بإمكانِنا أن نؤمن بِقيامة أحبائنا من املوت 

  .تطاف الكنيسةثُم يخبِرهم بالتفصيل عن إخ). ١٤
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مبا أنَّ بولُس هو نبِي عظيم، مل يرِد أن يكُونَ التسالونيكيونَ 
بمن الر ةمكَل ونقُولُ هلُم هذا . بِدي هأن ب"كتبالر ٤." (بكلمة :

١٥(  
وأخرياً، مبا أنَّ بولُس هو راعٍ عظيم، مل يرِد أن يكُونَ هؤالء 

لربما كانَ هذا الدافع .  بِدون رجاء وبدون عزاءاإلخوة احملبوبون
الرئيسي عند بولُس يف مشاركَته هذه احلقيقَة مع التسالونيكيني، بسبب 

كتب . كونِهم مهتمني بأحبائهم الذين كانوا يقتلُونَ من أجلِ إميانِهم
ت يف املسيح سيقُومونَ األموا"يقُول أنه عندما سيأيت املسيح ثانِيةً، 

إنَّ إختطاف الكنيسة هو التعليم األكثَر أمهِّيةً يف هذا ) ١٦: ٤." (أوالً
) ٥٢، ٥١: ١٥كُورنثُوس ١. (املقطع الديناميكي من الكتاب املقدس

متى (لقد علَّم يسوع هذه احلقيقة نفسها يف عظَته على جبلِ الزيتون 
٤١، ٤٠: ٢٤.(  

 ةجوعِ املسيحِ، من بدايبر ة لإلميانولُس التطبيقات العمليب علِّمي
نشكُر اَهللا : "فلقد كتب يف حتيته يقُول. هذه الرسالة إىل التسالُونيكيني



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٤ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٧١ -

متذَكِّرين بِال . كُلَّ حنيٍ من جِهة مجيعكُم ذاكرين إياكُم يف صلَواتنا
  ."ميانِكُم وصرب حمبتكُم ربنا يسوع املسيحإنقطاعٍ عملَ إ

" تعب حمبتهم"و " عملِ إميانِهم"كانَ لَدى بولُس سبب لذكرِ 
فبما أنَّ التسالونيكيني أساؤوا فهم . عندما كتب ملُؤمين هذه الكنيسة

 ظَنوا لقد. تعليمه عن جميِء املسيح ثانِيةً، يبدو أنَّ بعضهم تركُوا عملَهم
أنَّ جميَء املسيح ثانِيةً كانَ قد صار وشيكاً، فجلسوا ينتظرونَ جميَء 

هلذا، ملَّح بولُس إىل أنهم إن كانوا يؤمنونَ مبجيَء املسيح ثانِيةً، . الرب
  . عليهم أن يعملُوا عملَ احملبة للمسيح

ولُس للمرسلِ ، جند وصفاً مجيالً من قبلِ ب٢تسالونيكي ١يف 
وذَجِيالنم . هوأمانت هتقاموإست دقَهوص هولُس وجرأتةَ بظُوا شجاعالح
قالَ للتسالُونيكيني أنَّ هدف حياته هو خري التسالونيكيني . ِهللا ولكلمته

  ).  ١٢-١: ٢تس١(وإزدهارهم الروحي 
وصفاً عن سببِ ك ث، جندهذه الرسالة، يف اإلصحاحِ الثال ةتاب

من أجلِ هذا إذ مل أحتملْ أيضاً أرسلت لكَي : "حيثُ يقُولُ بولُس
وأما . أعرِف إميانكُم لَعلَّ املُجرب يكُونُ قد جربكُم فَيصري تعبنا باطالً
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م اآلن فإذ جاَء إلينا تيموثاوس من عندكُم وبشرنا بإميانِكُم ومحبتكُ
وبأنَّ عندكُم ذكراً لنا حسناً كُلَّ حنيٍ وأنتم مشتاقُونَ أن ترونا كما 

فمن أجلِ هذا تعزينا أيها اإلخوة من جِهتكُم يف . حنن أيضاً أن نراكُم
." ألننا اآلنَ نعيش إن ثَبتم أنتم يف الرب. ضيقَتنا وضرورتنا بإميانِكُم

هذه نظرةٌ مجيلةٌ نتعرف من خاللها على ) ٨ -٥: ٣تسالونيكي ١(
 ب نِصف العهدل، الراعي، املُعلِّم، وكاتولُس املُرسالقَلبِ العظيم لب

 .اجلديد
هل تؤمنونَ بإختطاف كنيسة يسوع املسيح؟ لقد شاركنا 

ِسكُم فال تفوتوا على أنفُ. بولُس الرسول ذا، ألنه أرادنا أن نتعزى
إنه الرجاُء . العزاء الذي يمكن إجياده يف التعليم عن إختطاف الكنيسة

  .املُبارك لكُلِّ من يؤمن، والرجاُء الوحيد هلذا العامل
 ،إىل املقطَع الذي ركَّزنا عليه ابِع، باإلضافَةيف اإلصحاحِ الر

فهو يخبِر . ذا التعليميبدأُ بولُس بإعطاِء بعض التطبيقات العملية هل
التسالونيكيني املُنتظرين رجوع املسيح قَريباً، بأنهم سيكُونونَ شهوداً 

  ). ١٢ -١١: ٤(صاحلني حبياتهم اهلادئة وعملهم بإجتهاد 
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يف اإلصحاحِ اخلامس، قدم بولُس أوالً بعض املُالحظات عن 
يِء الثاين، ثُما وقيتعلى ت ة بتشديدهاً للغاييلعم صبِحيلُ لقينت 

وأما األزمنة : "كتب يقُول. التطبيقات الواضحة األساسية هلذا التعليم
ألنكُم . واألوقات فال حاجةَ لكُم أيها اإلخوة أن أَكتب إليكُم عنها

ألنه . للَّيل هكذا جييءأنتم تعلَمونَ بالتحقيق أنَّ يوم الرب كَلص يف ا
حينما يقُولونَ سالم وأمانٌ حينئذ يفاجِئُهم هالك بغتةً كاملخاضِ 

  )٣ -١." (للحبلى فال ينجون
يف هذا املقطَع، يبدو أنَّ بولُس يقُولُ أنه علينا أن نعترِف جبهلنا 

وأما أنتم  ":ولكن بولُس يتابِع بالقَول. لتحديد وقت رجوعِ املسيح
صكَل اليوم درِكَكُم ذلكى يحت ةم يف ظُلمها اإلخوة فَلَستأي .

فال ننم إذاً . لسنا من لَيلٍ وال ظُلمة. جميعكُم أبناُء نورٍ وأبناُء نهار
صحون رسهنلْ لب ني٦ -٤: ٥تسالونيكي ١." (كالباق(  

ك عدةُ أحداث أُخرى علينا إىل جانِبِ إختطاف الكنيسة، هنا
أنظُر رؤيا (أن نالحظَها حيالَ جميء املسيح ثانِيةً، مثل ملك األلف سنة 

٦ -٤: ٢٠ .( هرفسهم اآلخر ياً؛ وبعضيهذا املُلك حرف رفسهم يبعض
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، فإذا كُنت تقُولُ أنَّ هذا املُلك هو ملك روحي أو جمازِي. جمازِياً
وإن كُنت تؤمن أنَّ يسوع املسيح سريجِع ." ألفي-ال"فأنت تسمى 

- قبل"قبلَ أن يؤسس ملكَه على األرض أللف سنة، فأنت تسمى 
ياهللا ." ألف اً، وأنَّ ملكوتتدرجيي نحستور ستأنَّ اُألم نؤمت وإن كُنت

ويف تلك املرحلة سوف يرجِع يسوع سيصبِح حقيقَةً هنا على األرض، 
  ." ألفي-بعد"املسيح، فأنت تسمى 

ألنهم " ألفيني،-كُلّ"وهناك أُولئك الذين يسمونَ أنفُسهم 
ولكن، مهما كانت . شيٍء سيكُونُ على ما يرام" كُلَّ"يؤمنونَ بأنَّ 

إنَّ املقطَع التطبيقي من رسالة نظرتك الالهوتية حيالَ ايِء الثاين، ف
بولُس الرسول اُألوىل إىل أهلِ تسالونيكي هو عملي للغاية، خاصةً يف 

هنا يعطي فيضاً من . ٢٢ -١٢هناية اإلصحاحِ اخلامس، واألعداد 
التوصيات حولَ ماذا ينبغي أن تكُونَ مواقف املُؤمن وأعمالُه على ضوِء 

  . ثانِيةًرجوعِ املسيح
هناك حقيقتان هامتان علينا أن نتعلَّمهما ونطَبقَهما علىحياتنا، 

أوالً، أنَّ الرب يسوع آت . من هذه الرسالة اُألوىل إىل أهلِ تسالونيكي
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 رظوننت سبينما جنل همن أجل ةلِ حمبرِطَ يف عمةً؛ وثانِياً، علينا أن ننخثانِي
  .عهرجو

  
  الفصلُ السادس

  رسالَةُ بولُس الرسول الثانِية إىل أهلِ تسالونيكي
إنَّ هذه الرسالَة الثانِية من بولُس إىل التسالونيكيني قصريةٌ جداً،   

فاإلصحاحان األول والثالث من . وكُتبت مباشرةً بعد الرسالة اُألوىل
فبما . رياً الرسالةَ اُألوىل إىل تسالونيكيهذه الرسالة الثانِية يشبِهان كث

أنَّ دراستنا هذه هي مبثابة مسحٍ هلذه الرسائل، لن أُشدد بِعمقٍ على 
فعليكُم أن تقرأُوهما وتدرسوهما بعناية، ولكن . هذين اإلصحاحني

  .اإلصحاح املفتاحي هو اإلصحاح الثاين من تسالونيكي الثانِية
ذا اإلصحاح، يجيب بولُس على بعضِ األسئلة، ويعالج يف ه

ثُم : "كتب يقُول. التشويش الذي ساد يف الكنيسة الفَتية يف تسالونيكي
نسألُكُم أيها اإلخوة من جِهة مجيِء ربنا يسوع املسيح وإجتماعنا 

إليه .هنِكُم وال ترتاعريعاً عن ذوا سعأن ال تتزعز ةموحٍ وال بِكَلوا ال بِر
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: ٢تسالونيكي ٢." (وال بِرِسالَة كأنها منا أي أنَّ يوم املسيحِ قد حضر
٢ -١(  

يميز بولُس هنا بني إختطاف الكنيسة، الذي أخبرهم عنه يف 
بنتثٌ محد والذي ه بابِع، ويوم الرأٌ تسالونيكي اُألوىل اإلصحاحِ الر

، تنبأَ ٣بطرس ٢يف . عنه يف األنبِياء أمثال يوئيل، صفنيا، وزكريا
  . بطرس أيضاً ذا احلَدث

هثَ نفسليسا احلد بالر الكنيسة ويوم طافإنَّ . إنَّ إخت" يوم
كما يسمى أحياناً، هو دينونةٌ كارِثيةٌ من اهللا " الرب العظيم واملَخوف،

إنَّ إختطاف الكنيسة هو عندما تؤخذُ الكنيسةُ من هذا . على األرض
متى . (فيؤخذُ الواحد ويترك اآلخر، حبسبِ كلمات يسوع. العامل
٤١، ٤٠: ٢٤(  

هلذا، ميز . اآلن بإمكانِكُم أن تروا ملاذا تشوش التسالونيكيون
ليهم بني إختطاف الكنيسة وبني يومِ بولُس بوضوحٍ يف رسالته الثانِية إ

بالر .  
  باإلختصار
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هذا هو قَلب احلقيقَة العميقة اليت يشارِك ا بولُس عن 
بجيِء يومِ الرقبلَ م غي أن جترِيولُس أنَّ . األحداث اليت ينبب لقد علَّم

بدون قانون، اليت كانت يوم الرب ال يمكن أن يأتي قبلَ أن حتُلَّ سلطَةٌ 
دائماً تعملُ من خاللِ الشيطان، واليت هي اآلن مكبوتة بِسلطَة املسيح، 

عندما حيدثُ هذا، . هذه السلطة سوف تعطَى السيطرة على األرض
وسوف يكُونُ هذا زمناً . سوف يتبع الناس بشغف نزوام الشريرة

ي سيقود العالَم آنذاك سيكُونُ ذلك الذي والذ. شريراً ورديئاً جداً
وسوف . يسميه الكتاب املُقدس باملسيح الكذَّاب، أو ضد املسيح

 وأن يثُور ،لَّ املسيحِ احلقيقيلَّ حمأن حي الكذَّاب حاوِلُ هذا املسيحي
  . عليه وعلى كُلِّ الذين يحبونَ ويتبعونَ يسوع املسيح

دقظمى على يعتالع يقَةنِ الضميف ز جتازةَ ستأنَّ الكنيس عضالب 
. األرض، بينما يعتقد آخرونَ أنَّ الكنيسةَ لن جتتاز هذا الزمن الصعب

ألنَّ اَهللا مل جيعلنا للغضب بل : "يقُولُ بولُس يف تسالونيكي اُألوىل
 ألجلنا حتى إذا سهِرنا الذي مات. إلقتناِء اخلالصِ بربنا يسوع املسيح

هبِناًء على هذين ). ١٠ -٩: ٥تسالونيكي ١." (أو نِمنا حنيا مجيعاً مع
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ألفيني أنَّ اَهللا لن يسمح أن -العددين، يعتقد الكثري من املُفسرين القبل
فمن خاللِ . يسكَب غضبه على شعبِه وكأنه يف الضيقَة العظمى

 سوف ينقذُ شعبه ومن ثَم يسكُب غضبه على العامل غري اإلختطاف،
  . املُؤمن املُتبقِّي

هل تتعزى ذه الكلمات؟ إن كُنت تعرِف يسوع املسيح 
كملك املُلوك ورب األرباب اآليت، الذي سيحكُم وميلك إىل األبد، 

.  وتعزِية لكعندها ستكُونُ كلمات بولُس الرسول هذه كلمات رجاٍء
ولكن إن مل يكُن يسوع ربك ومخلِّصك، فإنَّ هذه الكلمات ستكُونُ 

لك ةوندين كلمات .لِّصاً لكخم وعلْ يساً . إقبرب جهوتو والَءك حهإمن
وملكاً على حياتك اآلن، وستصبِح هذه الكلمات لك الرجاَء املُبارك 

  .والعزاَء الكبري
  

الفصلُ السابِع  
  رِسالَةُ بولُس الرسول اُألوىل إىل تيموثاوس
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تعتبر رسالَتا بولس اُألوىل والثانية إىل تيموثاوس، ورسالته إىل 
تيطُس، رسائلَ بولُس الرعوية، ألنها موجهةٌ إىل رجلَني جندهما بولُس 

س رسالته اُألوىل إىل تيموثاوس، كتب بولُ. يف اخلدمة ليكُونا رعاةً
 هاً كبرياً بنيتشاب تقريباً، وهلذا جند إىل تيطُس يف نفسِ الوقت هورسالت

ثُم الحقاً، وحتت قساوة سجنه الثاين يف روما، كتب . الرسالتني
ذا، له. رسالته الثانية إىل تيموثاوس، اليت تسجلُ كلمات بولُس األخرية

سندرس بالتتابع رسالَةَ تيموثاوس اُألوىل، ثُم تيطُس، ورسالَة بولُس 
القصرية إىل فيلمون، ومن ثَم خنتم دراستنا لرسائلِ بولُس برسالته الثانِية 

  . إىل تيموثاوس
لقد أُقيم تيموثاوس ستراتيجياً من قبلِ الرسول بولُس ليكُونَ 

وإذ نقرأُ . أما تيطُس فأُقيم على جزيرة كريت. ة أفسسراعي كنيس
 فتانلختم تانيشخص رس وتيطُس، تظهوثاوهة إىل تيمل املُوجالرسائ

  . متاماً
يتضح أنَّ تيموثاوس كانَ شاباً، عطُوفاً، وحساساً، قدمه بولُس 

ب الذي يعتاعي املُحثالٍ عنِ الرهكَمتيعس . ين بِروثاوأنَّ تيم دوال ب
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 ولُس لهإىل تشجيعِ ب إحتاج هالشيء، ألن والً بعضكانَ أيضاً خج
  . ليكُونَ أكثَر صالبةً وشجاعةً

 ،ولُس لههها باليت وج يف الرسالَة زةَ تيطُس اليت تربإنَّ شخصي
لقد كانَ تيطُس أكبر سناً من ف. ختتلف كثرياً عن شخصية تيموثاوس

نعرِف هذا من املُهِمات . تيموثاوس، ويبدو أنه كانَ ناضجاً ومستقراً
فمثالً، إستخدم بولُس تيطُس ليسلِّم رسالته . اليت كلَّفَه ا بولُس

تيطُس يف ولقد أقام بولُس . التأديبية للكنيسة املُضطَّرِبة يف كُورنثُوس
جزيرة كريت، اليت كانت مكاناً يصعب فيه جداً تأسيس ورعايةُ 

. لقد كانَ الكريتيونَ عدائيني جداً، وقُساةً وصعيب املراس. كنيسة
 ةعوير ياتولُس هلكذا حتدلٍ لدى بجلَ رما كانَ تيطُس أفضبولَر

  . صعبة
دةٌ بني بولُس وتيموثاوس، كانت هناك عالقَةٌ شخصيةٌ وطي

قد نفترِض أنه عندما علَّم بولُس . عالقة األب باإلبن يف عملِ اخلدمة
هداً من تالمذتس كانَ واحوثاوس، أنَّ تيموس يف أفستريان ةسيف مدر .

أنظُر أعمال (ولكن تيموثاوس كانَ قد إلتقى بولُس أوالً يف لسترة 
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١: ١٦.( ولُس يف تلكب جِمراً عندما رس حاضوثاوما كانَ تيمبلر 
تصوروا أنه عندما جنا بولُس بأُعجوبة . املدينة، وترِك بني حي وميت

من اهلجومِ عليه بالرجم، ال بد أنه كانَ هلذه احلادثَة املُروعة أثراً عميقاً 
عٍ مثل تيمياف سعلى شابس . وثاووثاوعندما رأى تيم هةٌ أنفكر يلَد

ولقد جند بولُس . شجاعةَ وموهبةَ بولُس، أصبح بولُس بطلَه املُفضل
تيموثاوس يف لسترة يف رحلته التبشريية الثالثة، ألنه منذُ ذلك احلني 

يقِ بولُس فصاعداً، جند ذكر تيموثاوس كواحد من أعضاِء فر
ياإلرسال .  

يعتقد املُفسرونَ أنَّ بولُس كتب رسالته اُألوىل إىل تيموثاوس 
كانَ هدف الرسالة أن . بعد أن أُطلق سراحه من سجنِه اَألول يف روما

 غي أن تعملَ كنيسةُ اهللا، اليت هي عمودينب س كيفوثاوتيم يعرِف
هدتوقاع إىل .احلَق هويف رسالت ،يف إطارِ هذا الوصف لنظامِ الكنيسة 

تيطُس، شدد بولس على املُواصفات اليت ينبغي أن يتحلَّى ا قادةُ 
  ).١٣ -١: ٣تيموثاوس ١أنظُر (الكنيسة 
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." محطَّةٌ لخالصِ النفُوس"يعتقد الكَثريونَ أنَّ الكنيسةَ هي 
ع، املَقصات خالص ولكن، يف الواقفةَ عمليكُونَ غُرأن ت بالكنيسة ود

النفُوس، أو مركزاً تعلَن منه حقيقَةُ اإلجنيل من خاللِ أشخاصٍ 
إذا كانت الكنيسةُ املَحلِّيةُ ستكونُ هكذا مركزاً . علمانِيني ناشطني

  . لقادتهاللحق، ينبغي أن يكُونَ لديها مبادئ روحية لعضويتها، خاصةً 
خاللَ دراستكُم هلذه الرسالَة، ستجِدونَ حقائق أُخرى كثرية 

. لبولُس الرسول" األقوالُ الصادقة"تسمى هذه احلقائق . مشدداً عليها
صادقَةٌ هي الكلمةُ "فبينما يكتب بولُس هلؤالء الرعاة، يقُولُ هلُم أحياناً، 

اآلن أود أن أقُولَ شيئاً "والذي يقصده ذا هو، ." بولومستحقَّةٌ كُلَّ قُ
  ." مهماً بالفعل

أنَّ املسيح : "إنَّ أَولَ أقوال بولس الرسول الصادقة هو التايل
." يسوع قد جاَء إىل العامل ليخلِّص اخلُطاة الذين أولَهم أنا

ا هو أنَّ الرب أراد أن يعطي ما يقُولُه بولُس هن). ١٥: ١تيموثاوس ١(
أحياناً، يظُن الناس أنهم خطاةٌ لدرجة يستحيلُ معها . مثاالً للخطاة
لقد سبق وخلَّص يسوع أسوأَ "هلؤالء، يقُولُ بولُس بإحلاح، . خالصهم
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فعندما خلَّصين يسوع املسيح، خلَّص أسوأَ خاطئ . خاطئ يف العامل
فإن كانَ يستطيع أن يخلِّصين، ال بد أنه يقدر أن . عاش على األرض

كلِّصخنا." يه الذات إلغاَء أو إحتقار مارِسولُس ال يإنَّ ب . هولكن ألن
 .إضطَّهد الكنيسة، فلذلك رأى نفسه فعالً كأولِ اخلُطاة

تيموثاوس عن كيفية يف اإلصحاحِ الثاين، حيثُ يخبِر بولُس 
عملِ الكنيسة يوماً بعد يوم، جيعلُ بولُس من الصالة يف رأسِ أولويات 

عندما يطلُب بولُس أن تقام صلوات من ). ١: ٢تيموثاوس ١(الكنيسة 
أجلِ مجيعِ الناس، ينصح بنوعٍ معينٍ من الصالة، يمكن تسميتها 

اَهللا يريد أنَّ "ها الصالةُ من أجلِ مجيعِ الناس ألنَّ إن." صالةً تبشريية"
  ) ٤عدد ." (مجيع الناسِ خيلُصون

 علَنما ينيِ منهدة اللَّتوالقاع على الكنيسة أن تكُونَ العمود
إنَّ حقيقَةَ اإلجنيل تلك ينبغي أن تعلَن ). ١٥: ٣تيموثاوس ١(اإلجنيلُ 

هوحِ الصالة، ألن وحدلَ برالناس وجيع رغيأن ي س يستطيعالقُد وحالر 
فبالنسبة لبولُس، ينبغي أن تكُونَ الصالةُ يف . منهم تالميذَ ليسوع

  )١: ٢أنظُر (الكنيسة على رأسِ أولويات الراعي 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل 

  ١٤ُآَتيِّب َرقم  "في ِظالِل الَكِلَمة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٤ -

  نظَّار أتقياء
ينبغي أن تكُونَ رسالَةُ بولُس الرسول اُألوىل إىل تيموثاوس 

فلقد أوصى . ته إىل تيطُس الدليلَ الرمسي لنظامِ كُلِّ الكنائسورسال
بولُس بالكثري من القضايا العملية ذات الطابع احمللِّي يف هاتني الرسالتني 

أي (ولقد أوصى أيضاً مببادئ تتخطَّى اإلعتبارات احلضارية . الرعويتني
ينبغي أن تنطَبِق على كُلِّ مكان واليت ) تلك اليت ال تتأثَّر باحلضارة

مثالً، هناك مقطَع جيعلُ من بولُس . وزمان وجيلٍ من أجيال الكنيسة
وكذلك أنَّ : "كتب بولُس يقُول. يفقُد معظَم شعبِيته بني النساء اليوم

قُّلٍ ال بِضورعٍ وتع باسِ احلشمة معبِل هِنذوات نيزساَء يبٍ النأو ذه رفائ
بل كما يليق بنِساٍء متعاهدات بِتقوى . أو آللئ أو مالبِس كثرية الثمن

ةحوع. اهللا بأعمالٍ صالضيف كُلِّ خ كُوتعلَّمِ املرأةُ بِستتولكن . ل
لست آذَنُ للمرأة أن تعلِّم وال تتسلَّطَ على الرجل بلْ تكُونُ يف 

كُوت١." (سس تيم١٢ -٩: ٢وثاو(  
مساِء أن ختدعلى الن وعممن هنا أنولُس هيقُولُ . ال يقُولُ ب هولكن

هليف كُلِّ رسائ هركرشيئاً ي : ولُ هجالر يكُونُ فيه ،يإهل ترتيب ناكه
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هذا يعين أنه . رأس املرتِل، واملسيح رأس الرجل، والرجل رأس املرأة
بنفسِ الطريقَة اليت ا يرعى املسيح الكنيسةَ ويقُودها، على الرجل أن 
يرعى ويقُود زوجته وعائلته، وبالتايل فالرجالُ هم الذين ينبغي عليهم 

  .أن يرعوا ويقُودوا الكنيسةَ احمللِّية
 يعطي الكتاب املُقدس بوضوحٍ للرجال مسؤوليةَ قيادة املرتِل

يعلِّم الكتاب املقدس مبساواة الذَّكَرِ واُألنثى أمام اهللا بشكلٍ . والكنيسة
مطلَق، ولكن الكتاب املقدس ال يعلِّم مساواة األدوار واملَهام املُلقاة 

ذكراً وأُنثَى "يقُولُ الكتاب املقدس، . على عاتقِ الذُّكُورِ واإلناث
. منهما أدواراً ومسؤوليات ومهام خاصة ماوأعطى لكُلٍّ " خلَقَهما،

 اخلدمات يف الكنيسة بعض مارِساملرأة أن ت من هذا املُنطَلَق، بإمكان
  . احمللِّية، طالَما تقُوم ا حتت سلطَة شيوخِ الكنيسة وقادتها الرجال

ل الرعويآخر يف هذه الرسائ وعٍ هامنا هذا إىل موضةيقُود .
ففي تيموثاوس اُألوىل، ستجِدونَ الكثري من التعليم عن مؤهالت، 

فعلى الشيخ مسؤوليةُ القيادة، املُراقَبة، . دور، ومسؤولية خدام الكنيسة
الشمامسة . النوع اآلخر من اخلُدام هو الشمامسة. والرعاية لرعية اهللا
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وا باخلدمات الروحية أو أن يكتفُوا بالقيامِ بإمكانِهم أن يقُوم. خيدمون
هذان . باخلدمات العملية، ولكن ليس هلم مسؤوليةُ القيادة والرعاية

النوعان من اخلُدام يف الكنيسة، أول ما نقرأ عنهما هو يف اإلصحاحِ 
  . السادس من سفرِ األعمال

دام يف هذين السفرين عن نظامِ ويذكَر هذان النوعان من اخلُ
املُؤهالت موضوعةٌ . الكنيسة، أي يف رِسالتي تيموثاوس اُألوىل وتيطُس

أحد أسباب عجز الكنيسة اليوم هو أننا . لهذَينِ النوعني من اخلدمة
توقَّفنا منذُ زمنٍ طَويل عن وضعِ معايري أو شروط لعضوية الكنيسة، 

فأهم . ص توقَّفنا عن وضعِ شروط خلُدامِ الكنيسة وقادتهاوباألخ
 اللِ حياةجيل، هي من خ ا الكنيسةُ اإلجنيلَ يف أي نعلت طريقَة

فإن كُنت شيخاً يف كنيسة حملِّية، إقرأ بعناية وبِروحِ . قادتها وأعضائها
ليت بولُس الرعويتني، ثُم الصالة الشروط املوضوعة للشيوخِ يف رسا

 .أُطلُب من اهللا أن يعطيك النعمة لتكُونَ على مستوى شروط القيادة
 جنيوا ناضغي أن يكُونوخ ينبولُس على أنَّ الشيب دشدي

بعل "إحدى املُؤهالت اليت يساُء فهمها هي أن يكُون . ومؤهلني روحياً
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اً ) ٢." (دةإمرأَة واحيرفل إمرأة واحدة،"يعين هذا حل " رجأو رج
بعد دراسة هذه الكلمات يف اللغة األصلية، ال . لديه زوجةٌ واحدة

 إمرأة مع ل أن يعيشهذا الرج كانَ بإمكان هعين بتاتاً أنها تأن دقأعت
   .أُخرى، بل أنه يعيش مع إمرأَة واحدة فقط

الحظوا أنَّ الشروطَ املَوضوع للشمامسة هي متاماً على مستوى 
وكذلك هناك شروطٌ أو مؤهالت صارِمة . الشروط املوضوعة للشيوخ

إنَّ هذا التشديد هام جداً . موضوعةٌ لزوجات هؤالء القادة الروحيني
  . يف رِسالتي تيموثاوس اُألوىل وتيطُس

ا الرسالة، يحذِّر بولُس تيموثاوس حيالَ اإلرتداد، الذي يف هذ
يتنبأُ بولُس أنه يف آخرِ األيام ." التراجع عما سبق لك وآمنت به"يعين، 

أرواح  "–واإلرتداد هنا يأيت يف شكلني . سيكُونُ هناك إرتداد عظيم
  ).١: ٤تيموثاوس ١." (تعاليم شياطني"و " مضلَّة

تعين ليس كُلُّ ما هو روحي من الروحِ " األرواح املُضلَّة"
بل . هناك الكَثريونَ من الذين ال يقدرونَ أمهِّيةَ هذا التمييز. القُدس
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 ناكأنَّ ه درِكنيم وح، غريمن عالَمِ الر وبكُلِّ ما ه ونَ ببساطَةبرحي
ضوع املسيحأرواحاً بإمكانِها أن تلَّ الناس بعيداً عن إميانِهم بيس .  

إنَّ ." تعاليم شياطني"الشكلُ الثاين من اإلرتداد مساه بولُس 
ولكن . كلمةَ اهللا هي التعليم املُفترض بنا أن نعلِّمه ونعظَ به يف الكنيسة

 والتعاليم هذه العقائد." تعاليم شياطني "–هناك تعاليم وعقائد مزيفَة 
بل تأيت من الشيطان، وهناك . ال توجد يف كلمة اهللا، وال تأيت من اهللا

 هلا يف كلمة فَة املغلُوطة اليت ال أساسونَ بالتعاليمِ املُزيعخدالكثريونَ ي
هلذا، ينبغي على شعبِ اِهللا أن ال يضعوا أساس ما يؤمنونَ به على . اهللا

  . وجودةَ يف الكتابِ املقدسفرضيات غري م
يبدو أنَّ تيموثاوس إجتاز يف إختبارٍ عندما وضعت عليه أيدي 

نفهم من النص أنه عندما وضع الشيوخ أيديهم على . الرسامة
أُبذُلْ "كتب بولُس يقُولُ ما معناه، . تيموثاوس، إنتقَلَت بركَةٌ معينة إليه

هكُلَّ ج عليك تعضعندما و الشيء الذي بدأَ فيك من أجلِ ذلك كود
أعتقد أنه كانَ يعين نفس املَوهبة عندما كتب يقُول، ." أيدي الرسامة

  )١٦ -١٣." (أُعكُف على القراَءة والوعظ والتعليم"
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 هس عن عالقاتوثاويقُولُها لتيم كلمات ولُس بضعكانَ لدى ب
إن نصيحةَ بولُس لتيموثاوس مل تكُن وكأنه . ع الناس يف جسد املسيحم

بل . مع شعبِه" مهنِية محترِفَة"يقُولُ لتيموثاوس أن يكُونَ لديه عالقةٌ 
كانَ بولُس يقُولُ لتيموثاوس أن يتعاملَ مع عائلة اِهللا وكأنهم مجيعاً من 

هذه ليست عالقة ) ٢-١: ٥تيموثاوس ١. ( اجلسدعائلته وأقارِبِه يف
  .بل عالقة إهتمام عائليةَّ محيمة" إحتراف أو مهنة"

يعطي بولُس بعض التعليمات لتيموثاوس حولَ أمهِّية إلزامِ 
يقُولُ بولُس لتيموثاوس أنه إذا أخطَأَ . الشروط السامية ملنصب الشيخ

 شيخ)خطي اجلميع، )ئونَ بالطبعوالشيوخ ةً أمامعالنِي هغي توبيخفينب ،
يحذِّر بولُس تيموثاوس من املُحاباة يف التأديبِ . ألنَّ خدمته عالنِية

الكَنِسي، حتى ولو كانَ الشيخ الذي يريد تيموثاوس تأديبه مقرباً أو 
س ما. صديقاً لهوثاوولُس لتيموهكذا يقُولُ بأن  : " معناه اكإي

ألنك سوف تجنب نفسك الكثري . تستخف ذه اُألمور يا تيموثاوس
 ةشخصاً خلدم ارالً قبلَ أن ختتطَوم ناء واألمل، إذا صلَّيتمن الع

  )٢٥ -١٧: ٥تيموثاوس ١." (املَشيخة
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اً بشخصية الرجال رغم أنَّ إهتمام بولُس األول كانَ متعلِّق
الذين كانوا سيقُودونَ الكنيسة، فهو يعطي نصيحةً يف اإلصحاحِ 

مثالً، يعطي بولُس تيموثاوس نصيحةً عمليةً حيالَ . السادسِ أيضاً
يقُولُ لتيموثاوس أن يعلِّم العبيد أن يكرِموا سادتهم، لكَي ال . العبيد

لقد كانَ بولُس واقعياً كفايةً ليعرِف أنَّ ). ١( يفترى على إسمِ اهللا
فلقد كانَ الكثريونَ . مشكلَةَ الرقيق اإلجتماعية مل تكُن لتزولَ بسرعة

من املُؤمنني األوائل من طبقَة العبيد، ومبا أنهم مل يتحرروا يف هذا 
  .بوديةالعامل، أظهر هلم بولُس كيف يتحملُونَ الع

يف هذا اإلصحاح، جند أيضاً مقطَعاً جديراً باإلعتبار حولَ 
هناك تشديد كبري يف حضارتنا يعطي قيمةً . الربح أو التجارة والتقوى
فمنذُ تاريخِ ذهابِ الطفل إىل املدرسة، يعلِّمونه . كُربى للربحِ والتجارة

ولكن عند سن البلُوغ، تبرهن .  إجنازاتهأن يعلِّق جدارته وأمهِّيته على
فهناك الكثري من . هذه النظَرِيةُ أنها غري مالئمة وال تشبِع قلب اإلنسان

الناس الذين برعوا يف مهنِهم، ولكنهم مل جيِدوا سالماً، وال رِضاً، وال 
 مثل هؤالء مستعدونَ أعتقد أنَّ أشخاصاً. سعادةً من خاللِ إجنازاتهم
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." التقوى مع القناعة جتارةٌ عظيمة:"أن يسمعوا كَلمات بولُس الرسول
)٦(  

وأما الذين : "ثُم يتابِع بولُس ليقدم حتذيراً ضد حمبة املال قائالً
ثرية يريدونَ أن يكُونوا أغنِياء فَيسقُطُونَ يف تجرِبة وفَخ وشهوات ك

ألنَّ حمبةَ املال أصلٌ لكُلِّ . غَبِية ومضرة تغرق الناس يف العطَبِ واهلَالك
  ." الشرور

يشجع بولُس تيموثاوس صراحةً أن يهرب من حمبة املاديات 
البِر ع١١. (وأن يتب(  

: دورِه لألغنِياءثُم يعطي بولُس تيموثاوس نصيحةً ليقدمها بِ
أوصِ األغنِياء يف الدهرِ احلاضر أن ال يستكبِروا وال يلقُوا رجاَءهم "

 ىنيٍء بِغنا كُلَّ شحىن بل على اهللا احلَي الذي مينالغ ةعلى غريِ يقيني
  ) ١٧." (للتمتع

من فالكثريونَ . ال يعلِّم الكتاب املقدس أنَّ الغنى خطية
رجاالت اِهللا األتقياء يف الكتابِ املقدس كانوا أغنِياَء جداً، أمثال 

املُهِم هو الدافع الكامن وراَء طلَبِ . إبراهيم، وأيوب، وامللك داود
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فعلى األغنِياء أن يستخدموا مالَهم . الغىن، ثُم املَوقف جتاه الغىن
بِس نيعطحة، مم يف حاجةلألعمالِ الصاله ورٍ للَّذينولُس . ري بسمي

: ٦تيموثاوس ١(هذا النوع من العطاء بأفَضل وأضمن إدخارٍ لألبدية 
١٩ -١٨(  

، ألنَّ "نتدرب للتقوى"إنَّ حتدي بولُس لتيموثاوس ولنا هو أن 
فهل ) ٨: ٤تيموثاوس ١(التقوى نافعةٌ يف احلياة احلاضرة والعتيدة 

تمارِس هذا النوع من الرياضة اليت تعزز التقوى يف حياتك؟ إنَّ 
أما بولُس فيعلِّمنا أن نسعى وراَء . حضارتنا تعلِّمنا أن نسعى وراَء الربح

  فهل أنت تسعى وراَء الربحِ أم وراَء التقوى؟. التقوى
  

نالفصلُ الثام  
  رسالَةُ بولُس إىل تيطُس

إنَ تشديد رسالَة بولُس الرسول إىل تيطُس هو أنَّ القيادةَ التقية 
الطريقة الوحيدة اليت "يبدو أنَّ بولُس يقُول، . تتطلَّب قادةً أتقياء

يمكنك ا تأسيس الكنيسة يف كريت، يا تيطُس، هي أن تقيم قادةً 
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تزيني التعليم "إنَّ العبارة، ." م املُقدسةأتقياء يزينونَ تعليم اهللا حبياته
هو املوضوع الذي يكتب عنه بولُس لتيطُس يف دليل اخلادم " بالتقوى

  .هذا عن تأسيسِ الكنائس يف املناطقِ الصعبة
من أجلِ هذا تركتك يف كريت لكَي "يقُولُ بولُس لتيطُس، 
صور الناقاُألم يبرتلَ تكَموخاً كما تيش ةيف كُلِّ مدين قيمة وت

كيتولُس تيطُس، الذي كانَ حالَّل ) ٥: ١تيطُس ." (أوصب هلقد وج
يبدو وكأنَّ . املشاكل بالنسبة لبولُس، ليصحح أخطاَء الكنيسة هناك

املشاكل اليت عانت منها كنيسةُ كريت كانت مشابِهةً للمشاكل اليت 
ها بهغالطيةواج ونَ . ولُس يف كنيسةاملَسياوِي لقد كانَ اليهود

املُتعصبونَ يعلِّمون املُؤمنني يف كريت أنه عليهم أن خيتتنوا ليصبِحوا 
أخرونَ كانوا يعلِّمونَ التالميذ يف كريت . تالميذَ حقيقيني ليسوع

 كانت هاتان واحدتان .لسببٍ بسيط وهو أن حيصلُوا منهم على املال
  .من املشاكل اليت أراد بولُس من تيطُس أن يعالجها يف كريت

املقطَع األكثَر أمهِّيةً يف هذه الرسالة الرعوية يصف ثالثَةَ 
فتشوا لتروا إن كانَ . ظُهورات هللا، من خاللِ املسيح، يف هذا العامل
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األعداد، اليت هي من أمجلِ تصرحيات اإلجنيل بإمكانِكُم إجيادها يف هذا 
  :يف العهد اجلديد

معلِّمةً إيانا . ألنه قد ظَهرت نِعمةُ اهللا املُخلِّصة لجميعِ الناس"
أن ننكر الفُجور والشهوات العالَمية ونعيش بالتعقُّلِ والبِر والتقوى يف 

ظرين الرجاَء املُبارك وظُهور جمد اِهللا العظيم منت. العالَمِ احلاضر
الذي بذلَ نفسه لكَي يفدينا من كُلِّ إمثٍ . ومخلِّصنا يسوع املسيح

وراً يف أعمالٍ حسنةاً غَيشعباً خاص فِسهلن رطهظْ . ويوع ذه تكلَّم
  ).١٥ -١١: ٢يطُس ت (".ال يستهِن أحد بِك. ووبخ بِكُلِّ سلطان

  كَنيسةُ الظُّهورات الثالثة
هل سبق لك وسمعت عن كنيسة تسمى بكنيسة الظُّهور؟ إنَّ 

مبعنى ما، ." الظهور"وتعين تأيت من األصلِ اليوناين " Epiphany"كلمة 
الكنيسةُ اليت يصفُها بولُس يف رسالته إىل تيطُس يمكن تسميتها 

ألنَّ بولُس كتب لتيطُس عن ظُهورين من  "يسة الظُّهورين،كن"
لقد كتب أنَّ الكنيسة مخطَّطٌ هلا توجد بني هذين . ظُهورات اهللا
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ألنه قد ظَهرت نِعمةُ اِهللا املُخلِّصةُ "كتب بولُس يقُول، . الظُّهورين
  ).١١: ٢تيطُس ." (لجميعِ الناس

حلم، هذه النعمة ظه يف بيت املسيح وعيس دلرت عندما و
والكنيسةُ توجد بني هذين . وستظهر ثانِيةً عندما سريجِع يسوع ثانِيةً

يف هذا الرسالة، أعلن اُهللا لبولُس . الظُّهورين هللا من خاللِ املسيح
 العصرِ يف. بالتدقيق كيف يريد أن توجد كنيسته بني هذين الظُّهورين

 ر، علينا أن نعيشوالتقوى"احلاض ١٢: ٢تيطُس ." (بالتعقُّلِ والبِر(  
 لِ للمسيح، والذي حقَّقورِ األويف الظُّه هولُس أننا بخبِري
اخلالص، إفتدانا اُهللا ألنه أراد أن يطهر لنفِسه شعباً خاصاً غَيوراً يف 

من نوعٍ معينٍ "هنا تعين " خاصاً"إنَّ كلمة ). ١٤(أعمالٍ حسنة 
  .فينبغي أن نكُونَ شعباً خاصاً على شبه صورة املسيح." فَريد

اآلن بإمكانِك أن ترى ملاذا يمكن إعطاء رسالة بولُس إىل 
فبني الظهورِ األولِ للمسيح، ." كنيسة الظُّهورات الثالثة"تيطُس عنوان 

 ظُهورِ اهللا يف هذا العامل من –هناك ظُهور ثالث واملَجيِء الثاين، 
علينا أن . فاُهللا إختارك وإختارين لنعملَ عملَه. خاللك ومن خاللي
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علينا أن نكُونَ . علينا أن نكُونَ يسوع للعامل." شعبه اخلاص"نكُونَ 
احلي املُقام املسيح رها يظهاللهلذا العاملوسيلَةَ النقل اليت من خ .  

 ،اخلاص أنَّ الشعب وإىل تيطُس ه هولُس يف رسالتب إنَّ تشديد
" يزين تعليم املسيح"الذي يشكِّلُ كنيسةَ املسيح، ينبغي بِبساطَة أن 

حبياة مقدسة، تقية، لكَي يظهر اُهللا يف هذا العامل من خاللِ املسيح، يفَّ 
بإمكانِنا أن ن. وفيك هنا، ألنةٌ حلياتطَطٌ عظيمخ أنَّ اَهللا لديه تأكَّد

إختارنا لنكُونَ جزءاً من شعبٍ خاص، مثمرٍ، من خالله يظهر اُهللا هلذا 
  .العامل

  
عالفصلُ التاس  

  رسالَةُ بولُس إىل فيلمون
تعتبر رسالَةُ فيلمون الرسالة الرابِعة بني رسائل بولُس اخلمس 

ورغم أنها كانت أقصر رسائل بولُس، فإنَّ . يت كتبها من السجنال
يماعةً يف جمالِ العملِ اإلجتةُ التطبيق، خاصعسالة هي واسهذه الر .  
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وكانَ ميلك . كانَ فيلمون مؤمناً أُممياً غَنِياً عاش يف كُولُوسي
لربما ." املُفيد"أو " النافع"وس ويعين إسم أُونسيم. عبداً إمسه أُنسيموس

  . أُعطي أُنسيموس هذا اإلسم ألنه كانَ عبداً نافعاً جداً وذُو قيمة كبرية
ولكن يبدو أنَّ أُونيسموس سرق بعض املال من سيده فيلمون 

ولكن يف مدينة روما، . لهذا، أصبح عبداً هارِباً وسارِقاً. وهرب بعيداً
. لتقَى أُونسيموس مع بولُس يف السجن، فقاده بولُس لإلميان باملسيحإ

 ةةَ، وبالنسبالتوب نيتضم هاإلنسانُ، فإنَّ جتديد دعندما يتجد
 بعواق واجِهلي هدإىل سي ةُ أن يرجِعوس، كانت تعين التوبُألونسيم

ولكنه أخبر . س أخبر أُونسيموس ذاال بد أنَّ بولُ. كونِه عبداً هارِباً
أُونسيموس أيضاً بأننا سيعيده إىل فيلمون حامالً رسالَةَ توسلٍ لفيلمون 

  .ليكُونَ حليماً مع أخيه اجلديد يف املسيح
 هولُس بِيدسالَةُ اليت أخذَها بولُس إىل فيلمون هي الرإنَّ رِسالَةَ ب

إىل سي ععندما رجهد . يتطبيقٍ إجتماع ت فقط رِسالَةٌ ذاتها ليسإن
وبينما . واسع النطاق، ولكنها أيضاً تحفَةٌ يف الدبلُوماسية واللَّياقة

 ظوا كيفسالة، الحهلذه الر هتولُس يف كتابب فو هدزون ما هيمت
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الئقة ةدبلوماسي بطريقَة هفمن هد رِبوحِ .  ومجيلةيقتلُ إىل ريتوس وفه
فيلمون املتمثِّلَة باملسيح، ويشدد على الناحية اإلجيابِية عندما يرجو أن 

  .يقبلَ فيلمون طوعاً عودةَ أُونيسموس بِفرح
إنَّ قَلب هذه الرسالَة هي أنَّ بولُس يقُولُ لفيلمون، ويقولُ لنا 

وعندما يفعلُ ذلك، فهو يغير . ملسيح يغير الناستطبيقياً، أنَّ يسوع ا
أُريدك أن "هلذا، كتب بولُس لفيلمون، . عالقاتهم مع بعضهم البعض

 قحيست صهارِبٍ وال كَل كعبد ليس ،لَهوس وتقبأونسيم حسامت
 للعبد كانَ العقاب املقبول." العقاب، بل كأخٍ وكتلميذ للمسيح

  .اهلارِب املوت
هل غَيرك يسوع املسيح؟ وهل غير يسوع املسيح عالقاتك؟ 
وهل لديك اإلميان لتؤمن أنه يستطيع وأنه سيفعلُ؟ إنَّ يسوع املسيح 
 هنا ألن وحدعالقات نا وتغيريتغيري الذي يستطيع الوحيد الشخص وه

وع املسيح يستطيعالناسيس تغيري .  
 يامالق أُخرى نستطيع تطبيقات ناكسالة، هأُ هذه الربينما نقر

أشخاص كثريونَ يؤمنونَ أنَّ رسالَةَ بولُس إىل فيلمون مملووَءةٌ . ا
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فمثالً، يؤمنونَ أنَّ رجوع أُونسيموس ومساحمته يرمزان جمازِياً . بالرموز
إنَّ دم . فتدي شيئاً يعين أن تعيد شراَءه، وأن ترجِعهفأن ت. إىل فدائنا

يسوع املسيح املسفوك على الصليب كانَ الثمن الذي دفع لكي 
يستطيع اُهللا أن يعيد شراَءنا ويسترجعنا لنفِسه ولنوعية احلياة اليت يريدنا 

  . أن حنياها
صرية عن شيٍء حيصلُ مع هناك أيضاً صورةٌ يف هذه الرسالة الق

لقد كتب بولُس لفيلمون أنه قد يكُونُ فقد أُونسيموس لفترة . أوالدنا
كثرياً ما خنسر أوالدنا إىل ). ١٥(وجيزة، ولكن ليربحه إىل األبد 

دربناهم ليكُونوا على الطريقَة اليت ينبغي أن يكُونوا "حتى ولو . حنيٍ
، فقد يشردونَ عن الطريق قبلَ أن يقرروا )٦: ٢٢أنظُر أمثال " (عليها

ولكن عندما يرجِعونَ إلينا، وبعد . يف النهاية كيف سيعيشونَ حياتهم
أن يكُونوا قد إكتشفُوا إمياناً وإختباراً خاصني م، فإنهم يسترجِعونَ 

  . هذا اإلميان واإلختبار إىل مدى حياتهم
تقد البعض اآلخر أنَّ هذه الرسالة تشري أيضاً إىل ما يمكننا يع
 هيتة"تسميليديلمون، ." الكفَّارة البفول لولُس الرسفعندما يقُولُ ب" ثُم
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علي ذلك بفاحس يند عليه يٍء أو لكبِش كإن كانَ قد ظَلَم ".
تقدونَ أنَّ هذه هي صورةٌ عما فهناك أُولئك الذي يع) ١٨فيلمون (

فعندما مات يسوع على الصليبِ بسببِ . فعلَه يسوع املسيح من أجلنا
 ،خطايانا، قالَ لآلب ما معناه"  ذلك بأحس ،لك وننيديوا ممهما كان

ل. عليأنا أدفع بالكام".  
ولُس إىل فيلمون مملووَءةٌ وهكذا بإمكانِنا أن نرى أن رِسالَةَ ب

  .بالتطبيقات
هناك فكرةٌ أضافيةٌ علينا مالحظتها يف هذه الرسالة القصرية من 

إنك مديونٌ "إنها عندما يكتب بولُس إىل فيلمون، . بولُس إىل فيلمون
هي " النفس"يخبِرنا القاموس أنَّ )  ١٩." (يل بِنفِسك أيضاً

."  شخصٍ ما اليت تميزه عن كُلِّ شخصٍ آخرالشخصية، أي فرادةَ"
حبسبِ ما كتب بولُس لفيلمون، ال نستطيع أن نكُونَ أنفُسنا بالفعل 

فقط ألنَّ فيلمون ولد من جديد، إستطاع . إىل أن نولَد من جديد
 ،ما معناه له بولُس أن يكتب"فِسكونٌ يل بِنديم ملا كانَ . أنت
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إمكانِك بتاتاً أن تصبِح الفَرد املُميز الذي أنت هو، بدون أن تولَد من ب
  ."فبما أنين كُنت أنا األداة لتجديدك، فأنت مديونٌ يل بِنفِسك. جديد

أشخاص كثريونَ يغتاظُونَ وخييب ظنهم ويشعرونَ باحلُزن، 
إنَّ رِسالَةَ بولُس هذه إىل . ونواألنهم ليسوا كما أرادهم اُهللا أن يكُ

فيلمون تخبِرنا أننا لن نكُونَ بتاتاً من وماذا وحيثُ يريدنا اُهللا أن 
  .نكُون، إىل أن نأتي لإلميان بيسوع املسيح

  
  الفصلُ العاشر

  رِسالَةُ بولُس الثانِية إىل تيموثاوس
وثاوة إىل تيمولُس الثانِيولِ إنَّ رِسالَةَ بللرس ةيصو رس هي أخ

يخبِرنا تاريخ الكنيسة أنه بعد أن أُطلق سراح بولُس من سجنِه . بولُس
 إىل إسبانيا، ومن مثَّ عاد ةإرسالي ولُس يف رحلَةب وما، ذهبل يف راألو

 ومن أفسس، إنطَلَق إىل ترواس، وكانَ هناك عندما قام. إىل أفسس
 على تالميذ ياً اللوملقون بإحراقِ روما، ماألمرباطُور الروماين نري

عندما حدثَ هذا، إعتبِر مجيع أتباعِ املسيح يف . يسوع املسيح
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األمرباطُورية الرومانِية خارجني على القانون، وعوملُوا بقسوة ال 
نِية، بل ومن قبلِ سكَّان توصف، ليس فقط من قبلِ احلُكُومة الروما

ومبا أنَّ بطرس وبولُس كانا أولَ عدوين مشهورين، متَّ توقيف . روما
  .بولُس ثانِيةً

يبدو من الطريقَة اليت أُوقف ا بولُس أنه ما كانَ سيتحملُ هذا 
عندما كتب بولُس هذه ). ٤: ١تيموثاوس ٢(التوقيف والسجن 

هذا . سالة لتيموثاوس، كانَ يعرِف أنه سوف يتم إعدامه عما قريبالر
  .جعلَ من كلمات الرسول األخرية جليلَةً وثَقيلة

 يف روما Mamertineلو قُدر لك أن تزور سجن املامرتاين 
قِ يف الطابِ. لكُنت ستقدر وزنَ ومعىن كُلّ كلمة يف هذه الرسالةاليوم، 

السفلي من هذا السجن، هناك زنزانةٌ يعتقَد أنَّ الرومان وضعوا بولُس 
ولقد كانت الطريقَة اليت كانَ مقيداً ا باألغالل، مبثابة . الرسول فيها

رمستطاق، واملكانُ ال . تعذيبٍ مة ال تةُ هذه الزنزانحلقد كانت رائ
ذه الزنزانة ليوضع فيها ألد أعداِء روما غري وكانَ يحتفَظُ . يحتمل

  .املرغُوب فيهم
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يف ظلِّ هذه الظُّروف، تبقى إستطاعةُ بولُس على كتابة هذه 
الرسالة الثانية إىل تيموثاوس وإرسالها له من السجن، تبقى لُغزاً ال 

لُّهح نمكولُس، بإستثناِء. يتركُوا ب يبدو أنَّ اجلميع هلٍ شيخٍ إمسرج 
لربما إستطاع . أونسيفُوروس، باإلضافَة إىل طبيب بولُس احملبوب، لُوقا
ومن املُؤكَّد أنه . أُونسيفُوروس أو لُوقا ريب هذه الرسالة إىل اخلارِج

مل يكُن بإستطاعة بولُس أن يكتبها بيده؛ فال بد أنه أمالها على 
  . أحدهم
ذ تقرأُ هذه الكلمات األخرية لبولُس، إياك أن تنسى إطار إ

ذلك السجن الرهيب، الذي فيه خرجت هذه الكلمات من قَلبِ 
  : بولُس الرسول

" ةَ اِهللا اليت فيكبأيضاً موه ضرِمأن ت كهذا السبب أُذَكِّرفَل
يدضعِ يل . بِوالفَش وحنا رعطألنَّ اَهللا مل ي ةواحملب ةالقُو وحلْ رب
  )٧ -٦: ١تيموثاوس ٢." (والنصح

بإمكانِك أن ترى مواصفات تيموثاوس اليت تظهر من خاللِ 
ال بد أن تيموثاوس كانَ شخصاً خجوالً كانت لديه . هذه األعداد
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ةً حدثَت عندما هلذا ملَّح بولُس إىل أنَّ معجِز. صعوبةٌ بالتعاملِ مع الناس
له هس خاللَ رسامتوثاوعلى تيم ولُس يديهب عولُس يقُول . وضب كتب

 ،أبداً "ما معناه فلن ختاف ،ة فيكنة الكامهذه القُو كحرست فإن كُنت
أن تخبِر الناس عن ربنا، وال أن تدعهم يعرِفُون أنين صديقُك، حتى 

 ."مسجوناً هنا من أجلِ يسوع املسيحولو كُنت أنا 
يف اإلصحاحِ الثانِي، سوف نرى بعض اإليضاحات اليت تلقي 

 إىل العدد ٤من العدد . الضوَء على ما تعنيه العالقة احلقيقية مع املسيح
  .، يعطي بولُس إيضاحات اجلُندي، البطل الرياضي، والفَالح٧

: لذي يقدمه بولُس عن اجلُندي هو التايلإنَّ التطبيق الواضح ا
عندما يتجند رجلٌ ويذهب للحرب، ال يعود يربِك نفسه باألعمال 

بل يكرس نفسه كُلِّياً وبالكامل لألعمال . اليت كانَ يقُوم ا زمن السلم
س تيموثاوس ليكُونَ بطريقَة مماثلة، يشجع بولُ. املُختصة ذه احلرب

  .ملتزِماً متاماً خبوضِ معركة من أجلِ يسوع املسيح
ثُم، إذ يعطي بولُس إيضاحاته عن البطلِ الرياضي، يقُول، 

." وأيضاً إن كانَ أحد يجاهد ال يكَلَّلُ إن لَم يجاهد قانونِياً"
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 املسيح، منها أنه عليك أن هناك قواعد للحياة يف) ٥: ٢تيموثاوس ١(
  .عليك أن حتملَ صليبك وتتبعه. تتألَّم من أجلِ يسوع املسيح

 لُ بِكَديعم ولُس عن الفالح، يقُولُ أنَّ الفالحب بوعندما يكت
هو الذي يشترِك "ثُم، . وإجتهاد، سواٌء عندما يزرع أو عندما حيصد

يقُولُ بولُس لتيموثاوس ما معناه، ) ٦: ٢تيموثاوس ١." (أوالً يف األمثار
إعملْ بِكَد يف الزرعِ، واعملْ بِكَد يف . إعملْ بكَد كما يعملُ الفالح"

  ."احلصاد، وسوف حتصلُ على حصاد عظيم
. لقد كانَ بولُس واثقاً من حضورِ املسيح معه، حتى خاللَ أمله

ونُ أضعف من أن نتمسك ببقية اإلميان، فإنَّ اَهللا يبقَى حتى عندما نكُ
تهنا، لكونِنا خاصرنكأن ي رال يقد هنا، ألندساعاِهللا . أميناً لنا لي إنَّ حق

إنه حجر أساسٍ . يقف ثابِتاً كصخرة عظيمة راسخة ال تتزعزع
  )١٩، ١٣." (الرب الذين هم لهيعلَم : "مكتوب عليه هذه الكلمات

تذكَّروا ظُروف بولُس املُؤملة واملأساوِية عندما تقرأُونَ هذه 
كتب بولُس أنه من املُمكن أن منرض . الكلمات عن التعزِية العظيمة

 نؤمةٌ لناً، حىت ال تبقَى لنا قُووحيى راً، وحتفياً وعاطعقلي ،فونضع
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وف؟ كال. صلِّيونيف هكذا ظُر كنا ! فهل سنهلإنَّ هذا املقطَع يقُولُ أن
حتى وإن أصبحنا ضعفاَء لدرجة ال نقوى معها على الصالة واإلميان، 

حتى عندما ال نستطيع اإلحتفاظَ . فإنَّ اَهللا لن ينكر خاصته أبداً
  . باإلميان، فإنه سيكُونُ أميناً لنا

ة يإيضاحٍ عن اآلنِي طَةن بواساملُؤم حياة فولُس عن هدب علِّم
يف تلك األيام، كانَ لدى الناس آنِيةٌ، أو جِرار يف ). ٢١ -٢٠(

بعض اآلنِية كانت تستخدم ألهداف سامية، والبعض اآلخر . منازِلهم
ا أنه مل تكُن هناك جماري مب(من اآلنِية كانت تستخدم ألهداف مبتذَلَة 

  .)للمياه اآلسنة اخلارِجة من املراحيض يف تلك األيام
. يا تيموثاوس، هذا يشبِه إتباعك للمسيح"يقُولُ بولُس، 

 أن تدير ذَلَة، وبإمكانِكاملُبت لألهداف مخدستأن تكُونَ إناًء ي فبإمكانِك
الشبابِي للشهوات كظهر ريِ واإلمياناً للخإجيابِي كمامعطي كُلَّ إهتة، وت

عندها ستكُونُ إناًء مالئماً لألهداف السامية، . واحملبة والسالم
 .وستكُونُ إناًء نظيفاً نافعاً خلدمة السيد
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يف أحد أكثَرِ األعداد املألُوفة يف هذه الرسالة، كتب بولُس 
قيم نفسك ِهللا مزكَّى عامالً ال يخزى مفصالً كَلمةَ إجتهِد أن ت: "يقُول

" إجتهِد"إنَّ الكلمة املُترجمة ) ١٥: ٢تيموثاوس ٢." (احلَق باإلستقامة
يا تيموثاوس، درب "يقُولُ بولُس، ." أُبذُلْ قُصارى جهدك"تعين 

إلتزامك بالدرس أن نفسك أن تبذُل قصارى جهدك، حىت ينتج عن 
هل أنت : دائماً إسألْ نفسك." يصادق اُهللا على خدمتك يوماً ما

  تدرس كفايةً، وجتتهد لتتعلَّم كلمةَ اهللا؟
 ولُس الراعي الشابب حهذا اإلصحاح الثاين، ينص ةيف هناي

ذا اليوم نسمي ه. تيموثاوس كيف يساعد الناس على حلِّ مشاكلهم
ويعالر ة. باإلرشادعايبالر ونَ ذلكسموا يولُس، كانامِ بما . يف أي

 لككَها يف تولُس األخرية، اليت شاركَونُ كلمات ب وين هريحي
الظُّروف املُؤملة والقاسية، دربت تيموثاوس على إتقان مهارة الرعاية 

  .الصالحة
س لتيموثاوس أنَّ املُشكلة مع الناس الذين يصحح يقُولُ بولُ

مسارهم ويرشدهم هو أنهم يعيشونَ يف شكلٍ مناقضٍ خلُطَّة اِهللا 
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تعبر إحدى الترمجات عن ذلك بالقول أنهم كانوا . (الفَريدة حلياتهم
هناك ). ٢٦(إبليس لقد كانوا يقتنصونَ لفَخ "). يناقضونَ أنفُسهم"

قد يقارِنونَ أنفُسهم مع . أسباب عديدةٌ ملاذا يقُوم الناس كذا أعمال
أشخاصٍ آخرين، أو قد يقلِّدونَ آخرين، أو قد يسمحونَ ألنفُسهم بأن 

ذا " خنسر ا نفُوسنا"هناك عدةُ طُرقٍ قد . خيضعوا لرقابة اآلخرين
األشخاص الذين يناقضونَ خطَّةَ اِهللا حلياتهم سيواجِهونَ إنَّ . املعىن

  . صعوبات كثرية وسيفقُدونَ السعادةَ يف حياتهم
 ،ولُس ما معناهالء "يقُولُ بهلؤ عمإست ،ئتس، إذا شوثاويا تيم

الناس بوداعة ولُطف وطُولِ أناة، وسوف تبقي مثار الروحِ الثالثة هذه 
. باب مفتوحاً هللا، وجتعلُ إستماعك يستحق اجلُهد املبذُولَ من أجلهال

 فَهم على احلقيقَةعرالء الناس وأن تهؤ علِّمراً أن تقاد صبِحعندها ست
عليك أن ال تتجادلَ ) ٣٢: ٨أنظُر يوحنا ." (اليت تستطيع أن تحررهم

ذا سيغلق الباب أمام اهللا، ويتركُهم يف بتاتاً مع هكذا أشخاص، ألنَّ ه
أعتقد أنَّ هذا من أفضل ما كُتب حول موضوع . قُيود الشيطان

يوحاإلرشاد الرعوي الر.  
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  ماذا ستعملُ مبا تعلَم؟
يعرِف . ٥: ٤ – ١٠: ٣تيموثاوس ٢جند قلب هذه الرسالة يف 
اإلعدام، وسوف يلقَى حتفَه، لربما يف بولُس أنه كانَ سيحكَم عليه ب

غُضون أيامٍ أو حتى ساعات، بعد كتابة وريبِ هذه الرسالة من 
فبينما كانَ يملي كلماته األخرية لتيموثاوس، علينا أن نشعر . السجن

مه، إنها كلمات عن إميانِه، آال. جبدية وخطُورة كلمات بولُس األخرية
أحياناً كثرية يف هذا . عطفه على تيموثاوس، وإهتمامه حبقيقَة اإلجنيل

أنت ... أنت تعلَم... أنت تعلَم"املقطَع، يقُولُ بولُس لتيموثاوس، 
ولُس ." تعلَمب س كُلَّ هذه األشياء اليت يقُولُ لهوثاوتيم يعرِف فكَيف

  أنه يعرِفُها؟
ريح على هذا السؤال هو أنَّ تيموثاوس يعرِف كُلَّ اجلواب الص

كانَ بولُس يسألُ تيموثاوس . هذه اُألمور ألنه الحظها يف حياة بولُس
اهياً إيدحتلُ مبا تعلَم؟: "مماذا ستعم  

أنا : "ثُم يعطي الرسول بولُس هذه الوصية األخرية لتيموثاوس
اً أمام اهللا والرب يسوع املسيح العتيد أن يدين األحياَء أُناشدك إذ
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إكرز بالكَلمة أُعكُف على ذلك يف . واألموات عند ظُهورِه وملكُوته
ألنه . وبخ إنتهِر عظْ بِكُلِّ أناة وتعليم. وقت مناسب وغريِ مناسب

 بل حسب شهوام سيكُونُ وقت ال حيتملُونَ فيه التعليم الصحيح
فيصرِفُونَ مسامعهم . اخلاصة جيمعونَ هلُم معلِّمني مستحكَّةً مسامعهم

. وأما أنت فاصح يف كُلِّ شيء. عن احلَق وينحرِفُونَ إىل اخلُرافات
: ٤تيموثاوس ٢." (متِّم خدمتك. إعملْ عملَ املُبشر. إحتملْ املشقَّات

٥ -١(  
نَّ هذه الكلمات تعتبر حتَدياً لنا مجيعاً لنكُونَ أُمناء وحريصني إ

لُ مبا نعلَمماذا سنعم رقروأن ن ،بولُس . على عملِ الرإنَّ عالقَةَ ب
إن . بِتيموثاوس هي أيضاً تطبيق هام هلذه الوصية األخرية من بولُس

 فأنت حتتاج إىل شخصٍ مثل كُنت جديداً يف اإلميان أو يف اخلدمة،
كولُس يف حياتب . جاً، فأنتياً ناضجاً أو راعناً ناضؤمم وإن كُنت

  . تخطئُ إن كُنت ال تدرب مؤمناً أو راعياً شاباً مثل تيموثاوس
  الكلمات األخرية ألحد املُحارِبِني القُدامى
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ي الصارِمة هذه تتبالتحد ها إنَّ كلماتأن دال ب ها كلماتع
هذه هي الكلمات األخرية ألعظَمِ مرسلٍ، . كسرت قَلب تيموثاوس

وراعٍ، ومعلِّمٍ، والهوتي وكاتبٍ من كُتابِ العهد اجلديد يف تاريخِ 
قد . فإني أنا اآلن أُسكَب سكيباً ووقت إحناللي قد حضر: "الكنيسة

 هاداجل دتاإلميانجاه ظتفعي حالس لتن أكموأخرياً قد . احلَس
وضع يل إكليلُ البِر الذي يهبه يل يف ذلك اليوم الرب الديانُ العادلُ 

تيموثاوس ٢." (وليس يل فَقَط بلْ لجميعِ الذين يحبونَ ظُهوره أيضاً
٨ -٦: ٤ .(  


