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األو ُل
الفَص ُل َّ
ِرسالَةُ بُولُس إلى أه ِل غالطية
عن الرسائِل التي سبقَ
إن الرسالَةَ التي كت َبها بُولُس للغ ِ
َالط ِيّين تخت َ ِل ُ
ف في نَو ِعها ِ
غالطية هي الرسالَة ُ
ين رسا ِئ ِل بُولُس ال ُموحاة.
ودرسناها .فالرسالَةُ إلى أه ِل
ِ
ِ
العاطفيةُ من َب ِ
غاضباً( .وقد ن ُك ُ
ون أكث َ َر دقةً إذا قُلنا أن
كتب بُولُس رسالتَهُ إلى
الغالط ِيّين ،كانَ
ِ
ِ
فعندما َ
بُولُس كانَ مملوءا ً
كتب هذه الرسالةُ ).رغم أن بُولُس غا ِلبا ً ما
باإلستنكار ال ُمقدس عندما َ
ِ
ضب.
ُخاط ُ
ي ِ
سبة ،نرى بُولُس ثائِ َر الغَ َ
ب مشا ِك َل الكنائس في رسائِ ِله ،ولكن في هذه ال ُمنا َ
ُواجهُ ُمش ِكلَةً أكث َ َر ج ّدِيةً من ُمش ِكلَة خطايا ال ُكورنثِ ِيّينَ .
ب للغ ِ
فبينما يكت ُ ُ
َالط ِيّين ،ي ِ
إنجي ُل اإلرتِداد
فكرة ً عما حص َل ل َهؤُالء ال ُمؤمنين .فبع َد أن كرزَ
تقرأ ُ رسالَةَ غالطية ،ت ُ َك ّ ِو ُن َ
بينَما َ
بُولُس بإنجي ِل "الخالص بال ِنّعمة باإليمان ،زا ِئد ال شَيء ،تَ ِب َع القا َدة ُ ال َمسيا ِويُّونَ اليهود في
َالط ِيّينُ ،معَ ِلّ ِمينَ ال ُمهتَدِينَ ال ُجدُد للمسيحية "أن ما أخبَ َر ُكم
الكنيسة ،ت ِبعُوا تعليم بُولُس هذا للغ ِ
وس
ُون أن تختَتِنُوا،
ب ِه بُولُس صحيح ،ولكن ال يُم ِكنُ ُكم أن تخلُ ُ
وبدون أن تح َفظوا نا ُم َ
ِ
صوا بد ِ
ي.
حاولُوا أن يُ َه ّ ِودوا تالميذ ي ُ
سوع المسيح من أص ٍل أ ُ َم ِم ّ
ُموسى ".لقد َ
اإلنجي ُل ال ُمطلَق
س ِم َع بُولُس أن هذا ح َد َ
َالط ِيّينَ الذين كانُوا ُمؤمنينَ كانُوا
ثير من الغ ِ
ِعن َدما َ
ث ،وأن ال َك َ
قصيرةٍ هادِئة ،قا َل:
تحي ٍة
العاطفية
الرسالة
الغاضبة .فبع َد ِ
ِ
كتب ل ُهم هذه ِ ّ
ِ
يُختَتَنُونَ ،
َ
عن الذي َدعا ُكم ِب ِنع َم ِة المسيح إلى إنجي ٍل
"إ ِنّي أتَ َعج ُ
ب أن ُكم تَنت َ ِقلُونَ هكذا َ
سريعا ً ِ
ُحولُوا إنجي َل المسيح .ولكن
ليس ُه َو آخر َ
آخرَ .
غير أنهُ يُو َج ُد قَو ٌم يُز ِع ُجو َن ُكم ويُريدُونَ أن ي ّ ِ
غير ما بَ ِ ّ
إن بَ ِ ّ
شرنا ُكم ُ
شرنا ُكم فليَ ُكن أناثيما .كما سبقنا فقُلنا أقُو ُل
نحن أو مالكٌ من
ِ
السماء ِب ِ
اآلن أيضا ً إن كانَ أح ٌد يُب ِ ّ
غير ما قَ ِبلت ُم فل َي ُكن أناثِيما( ".غال )9 -6 :1
ش ُر ُكم ِب ِ
بارة ٌ قا ِسيَةٌ جداً ،لربما
تعني الكلمةُ اليُونا ِنيةُ األخيرة "أناثيما"َ :ملعُوناً .إن هذه لَ ِع َ
واحدٌ ،اإلنجي ُل
بارة إستخدمها بُولُس في رسائِ ِله .يقُو ُل بُولُسُ " ،ه َ
ناك فقط إنجي ٌل ِ
أقسى ِع َ
اس الذينَ لَ ِحقُوا بي وكرزوا بإنجي ٍل آخر ،فإن إنجيلَ ُهم هذا ُه َو
الذي كرزتُ ل ُكم ب ِه .والن ُ
تشويهٌ لإلنجيل الذي كرزتُ أنا ل ُكم ب ِه أصالً".
فر القُضاة
ما يتكل ُم عنهُ بُولُس ُهنا ُهو اإلرتِداد .وجدنا هذه الكلمة في
أسفار النا ُموس ،وفي ِس ِ
ِ
ؤم ُن ب ِه أَصالً ".ين ُ
ظ ُر
ف بَعيدا ً أو تترا َج َع عما ُك َ
نت ت ُ ِ
(تث ِنيَة  .)11يعني اإلرتِدادُ" ،أن ت َ ِق َ
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سوأ من أي ِة ُمش ِكلَ ٍة في كنيس ِة ُكورنثُوسِ .لهذا ،بينما
بُولُس إلى اإلرتِدا ِد
كسرطان ُر ِ
ٍ
ي أَ َ
وح ّ
الط ِّيين،
ع ِلّ َم ب ِه ِللغَ ِ
َالط ِيّين ،وا َجهَ إنجي َل اإلر ِتداد الذي ُ
ب رسالتَهُ إلى الغ ِ
كانَ بُولُس يكت ُ ُ
ي عن
باإلنجي ِل ال ُمطلَق الذي كرزَ ل ُهم ب ِه .وهكذا تُصبِ ُح هذه ِ ّ
الرسالَة تصريحا ً غير إع ِتيا ِد ّ
ورومية وغالطية ،تُوض ُح
إنجي ِل ال ِنّعمة الذي كرزَ ب ِه بُولُس .إن رسائِلَهُ أله ِل ُكورنثُوس ُ
سوعُ كنيستَهُ لتُع ِلنَهُ ل ُك ِّل ال َخ ِليقَة.
ف ب ِه ي ُ
اإلنجيل الذي كرزَ ب ِه بُولُس وكل َ
سو ٌل ُمطلَق
َر ُ
في اإلصحا َحين األولَين من ِرسالتِ ِه ،قد َم بُولُس تصريحا ٍ
غير إع ِتيادِية عن حياتِ ِه وخدمتِه.
ت ِ
َ
ثالث سنين في ال َع َر ِبية يتعل ُم
ق دِمشق ،قضى
لقد صر َح بأنهُ بع َد توبتِ ِه وتجدي ِد ِه على طري ِ
سوع المسيح نفسه .ولقد أعلَنَ أيضا ً أنهُ بع َد أربَعَةَ
عشر عاما ً سافَ َر إلى أُورشَليم ونا َل
من ي ُ
َ
سل .لقد
ُطرس ،وقا َدة آخرين في الكنيسة ،الذين اعت َ َرفُوا ب ِه َك ِ
الر ُ
واح ٍد منَ ُّ
تأيِي َد يعقُوب ،ب ُ
يحملُونَ اإلنجي َل إلى اليَ ُهود
س
سل س ِ
ِ
سيحم ُل اإلنجي َل إلى األ ُ َمم ،وباقي الر ُ
قر َر الر ُ
س ُل أن بُولُ َ
(أن ُ
ظر غالطية .)7 :2
ب
إن ِرسالَةَ بُولُس
الوحي َدة ُ التي كتبَها بيَ ِد ِه شخصياًَ .كانَ لَ َدي ِه كاتِ ٌ
ِ
للغالط ِيّين هي ِ ّ
الرسالَةُ َ
عيف الن َ
ظر .على األقل
يُ َد ّ ِو ُن ما يُم ِلي ِه علي ِه بُولُس في باقِي رسائ ِل ِهُ ،
لربما ألنهُ كانَ ُه َو َ
ض َ
ض ْعفا ً في الن َ
ب ال َع َمى (ُ 2كورنثُوس
ار ُ
جز ٌء من "شو َكتِ ِه في الجسد" كانَ َ
ظر إلى َد َر َج ٍة تُقَ ِ
كتب رسالتَهُ هذه ،التي لم يست َ ِط ْع أن
 .)7 :12لَ ُربما كانَ بُولُس ُمستا ًء ِجدا ً عندما َ
الرسالَة ألن
صو َل كاتِبِ ِه ليُم ِل َيها عليه .لقد كانَ بُولُس
ِ
كتب هذه ِ ّ
ينت َ ِظ َر ُو ُ
عاطفيا ً ِجدا ً عندما َ
ف وتُشوهُ.
ِرسالَةَ ال ِنّع َمة التي كرزَ بها أوالً للغ ِ
َالط ِيّين ،ب َدأتُ تُحر ُ
إقرأُوا
غاضبا ً ألنهُ تم
بإمكا ِننا أن نرى أن بُولُس كانَ
ُ
ِ
تغيير رسالة اإلنجيل من ِق َب ِل ال َبعضَ .
هذه الرسالَة إلى أه ِل غالطية ثا ِنيَةً ،وان ُ
عرفُوا إنجيل اإلرتِداد،
ظ ُروا إن كانَ بإمكانِ ُكم أن ت ُ ِ ّ
فهم رسالَ ِة بُولُس
ومن ثَم اإلنجي َل ال ُمطلَق الذي كرزَ ب ِه بُولُس .وهذا سيُسا ِعدُكم على ِ
الرسالَة م َع اإلصحاحِ األول من ِرسالَ ِة
قارنُوا اإلصحاح األول من هذه ِ ّ
وإنجي ِل المسيحِ .
يكر ُزونَ باإلنجيل ،ألن بُولُس
فيل ِبّي .فبما أن بُولُس كانَ في السجن ،كانَ
اإلخوة ُ ال ُم ِ
ؤمنُونَ ِ
َ
لم ي ُك ْن قادِرا ً أن يَ ِع َ
قارنُوا هذا م َع
ظ .ولقد فَ ِر َح بُولُس بأنهُ كانَ ي َ
يِ .
ُكر ُز باإلنجي ِل الحقي ِق ّ
للغالط ِيّين.
شعر بها بُولُس ِحيا َل إنجيل اإلرتِداد ال ُمشوه الذي ُك ِرزَ ب ِه
الطريقَ ِة التي
ِ
َ
اإلنجي ُل المعكُوس
ضوعُ رسالَ ِة بُولُس
سوع ال َمسيح هو مو ُ
في اإلصحاحِ األول ،تعلمنا أن إنجي َل ي ُ
غالطية .في اإلصحاحِ الثانِي ،نرى تَبيَانا ً لما أُس ِ ّمي ِه "اإلنجيل ال َمع ُكوس".
صيرة إلى أه ِل
ِ
القَ َ
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إطار ُموا َج َه ٍة حادة بينَهُ وبينَ بُولُس.
تعليم بُولُس العظيم باإلنجيل يظ َه ُر ُهنا في
إن
ِ
َ
ضيةُ ُهنا لها عالقَةٌ أن العدي َد من األشخاص الذي كانُوا ي ُهودا ً قب َل أن يُص ِب ُحوا تالمي َذ
القَ ِ
سوع ،أرادُوا أن يحت َ ِف ُ
در ال ُمستَ َ
طاع بع َد تو َبتِ ِهم وتَجديدِهم.
ِليَ ُ
ظوا ب َي ُهودِيتِ ِهم قَ َ
ُ
حيث تم َح ُّل هذه المسأَلَة .تقر َر أنهُ بما
ورشَليم،
لقد ُ
ي األو ُل في أ ُ ُ
ع ِق َد ال َمج َم ُع ال َكنَ ِس ُّ
ي خط ٍأ
أن هؤُالء لم ي ُكونُوا َيعت َ ِمدُونَ على التقا ِلي ِد الي ُهودِي ِة ِمن أج ِل
خالصهم ،لم ي ُك ْن ُه َ
ِ
ناك أ ُّ
في ُمحافَ َ
ي
سوع الي ُهود هؤُالء على عاداتِهم اليَ ُهودِية
ِ
ظ ِة تالميذ ي ُ
كتالميذ لل َمسيا الي ُهو ِد ّ
ي لم يكن مطلُوبا ً
خاصتهم .ولقد تقر َر أيضا ً أن التالميذ ال ُمؤمنِين بالمسيح من أص ٍل أ ُ َم ِم ّ
ضوح للمؤمنين من أص ٍل
عط َيت التعليماتُ ِب ُو ُ
سوا هذه العادات ال َي ُهودِية .ولقد أ ُ ِ
ُمار ُ
من ُهم أن ي ِ
ي.
ي بأن ال يَ َ
ي ُهو ِد ّ
ضعُوا هكذا ثِقالً على ال ُمؤمنينَ من أص ٍل أ ُ َم ِم ّ
موض َع َج َدل .فمثالً ،كان في كنيس ِة
ولكن بع َد مج َمع أُورشَليم هذا ،بَ ِقيت القضية
ِ
ي .ولقد عا ُ
وتناولُوا عدة َ
شوا حياة َ شر ِك ٍة
َ
أنطاكيا الكثير من ال ُمؤمنين من أص ٍل ي ُهودِي وأ ُ َمم ّ
وال ِئ َم معاً .وبما أن العدي َد من هذه القَضايا كانت تتعل ُق بالطعام ،يبدُو أنهُ كانَ ل َديهم ما ِئ َدتان
أنظ َمةَ الطعام الي ُهودِية،
واح َدةٍ من هاتَين المائِ َدتَين ،كانُوا يُراعُونَ ِ
في ُك ِّل َوجبَ ِة طعام .على ِ
أما على المائِدة األُخرى فال.
س.
سول بُولُس أنطاكية ،تسا َء َل الجمي ُع على أي ِة مائِ َدةٍ
زار الر ُ
سوف يج ِل ُ
عندما َ
َ
ف بُولُس،
ُطرس بموقِ ِ
بب ُ
ي .ولقد أ ُ ِ
عج َ
فجلس على مائِ َدةِ األ ُ َمم ،وأك َل من الطعام غير اليهو ِد ّ
َ
ُطرس فع َل هذا لفت َرةٍ ما.
وجلس على مائِ َدةِ األ ُ َمم .ويبدو أن ب ُ
َ
اإلخوةِ الذين كانُوا يح َف ُ
وس
بعض
ذات يوم وص َل من أُورشَليم
ولكنَ ،
ُ
ظونَ النا ُم َ
َ
ُدير
نحو الباب ،بينما كانَ
لربما كانَ بُولُس ي ُ
ي بتدقيق ،ووقَفُوا على البابُ .
َ
ال َي ُهو ِد ّ
ظهرهُ َ
بطرس أن المؤمنين اليهود النا ُموس ِيّين الذين
واجها ً الباب .فعندما رأى ُ
ب ُ
س ُم ِ
ُطرس يج ِل ُ
نحو مائِ َد ِِةِ الي ُهود.
قام عن مائِ َدةِ األ ُ َمم وتوجهَ َ
جاؤُوا من أُورشليم قد وقَفُوا على البابَ ،
ُطرس على مائِ َد ِة األ ُ َمم ،لَ ُربما إنساقَ إلى
ولربما إنساقَ برنابا ،الذي كانَ يأ ُك ُل م َع بُولُس وب ُ
ُ
تدار بُولُس ورأى الذين وقفُوا على الباب.
ُطرس .في َ
ِر ِ
ياء ب ُ
ذلك الوقت ،إس َ
ُطرس
ص ُ
واب بُولُس .قا َل بُولُس في غالطية " ،11 :2ولكن لما أتى ب ُ
طار َ
عندها َ
ي أن بُولُس
إلى أنطاكية قاومتُهُ ُموا َج َهةً ألنهُ كانَ َملُوماً ".نف َه ُم من
ِّ
ي ِ األص ِل ّ
النص اليُونا ِن ّ
قن ُك ٍّل من ُهما أن تص َ
بعضهما البعض ،وتكا ُد َذ ُ
طد َِم
وب ُ
أمام ِ
ُطرس وقفا ُموا َجهةً ُمتو ِت ّ َر ِ
ين َ
باألُخرى .في هذا اإلطار يُعطينا بُولُس ما أُس ِ ّمي ِه "اإلنجيل ال َمع ُكوس".
ففي نِهايَ ِة ُموا َج َهتِ ِه م َع ب ُ
ُطرس ،أعطانا بُولُس هذا التصريح العظيم" :م َع المسيحِ
ص ِلبتُ  ،فأحيا ال أنا ،بل المسيح يحيا في .فما أحياهُ اآلن في الجسد فإنما أحياهُ في اإليمان،
ُ
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وس
سهُ ألج ِليَ .لستُ أ ُ ِ
بط ُل نِع َمةَ الله .ألنهُ إن كانَ بالنا ُم ِ
إبن الله الذي أحبني وأسلَ َم نف َ
إيمان ِ
مات ِبال سبب( ".غالطية )22 :2
ِب ٌّر ،فالمسي ُح إذا ً َ
مات لكي تحيا أنت .ولكن ُهنا
كانَ بُولُس يقُو ُل ما معناهُ" :يقُو ُل اإلنجي ُل أن ال َمسي َح َ
وت لكي يحيا المسيحُ ".
نحن نعلَ ُم أن بُولس لم ي ُكن
ن َِج ُد اإلنجي َل مع ُكوساً :إذ
أنت أن ت ُم َ
عليك َ
َ
َ
ثالث مرا ٍ
الواحد،
ت في هذا العدد
يتكلم حر ِفيا ً عن ال َموت في غالطية  ،22 :2ألنهُ يقُو ُل
ِ
يعيش
ب
"أحيا ".يتكل ُم بُولُس عن الحياة الحقة .في هذا العدد الوحيد يُعطينا بُولُس ثالثَةَ أسبا ٍ
ُ
من أج ِلها ِب َح ّق.
يض في
أوالً ،يقُو ُل بُولُس ما معناهُ" ،أنا أحيا ِب َح ّق أل ِنّي أحيا باإليمان ".وأنا
أعيش ب َف ٍ
ُ
َق
باإليمان بالمسيح –
وسأعيش لألبد ،أل ِنّي أحيا
الحاضر،
هذا العالم
ُ
ِ
َ
ِ
حاول ِة ش ّ ِ
وليس ب ُم َ
َ
بحفظ ال َك ِثير من النواميس.
ط ِري ِقي للسماء
ِ
ص ِ ّر ُح بُولُس قائِالً" ،أحيا ألن المسي َح يحيا في ".يسأ ُل بُولُس تالمي َذ ُمتج ّدِدين
ثانِياً ،يُ َ
در ُكونَ أن المسي َح يحيا في ُكم؟ أم لستُم تعلَ ُمونَ أن جس َد ُكم ُه َو هي َك ٌل
ُم ِ
ؤمنينَ بالمسيح" ،أال ت ُ ِ
القُدُس الذي في ُكم الذي ل ُكم من الله وأن ُكم لستُم ألنفُ ِس ُكم؟" (ُ 1كورنثُوس  )19 :6وهذا تعلي ٌم
ي" :المسي ُح في ُكم رجا ُء المجدُ ( ".كولُوسي )27 :1
ِ
ديناميك ٌّ
ص ِلبتُ م َع المسيح".
ُطرس ُه َو" :أنا أحيا ألنني ُ
وأخيراً ،إن جوه ََر ما كانَ يقُولُهُ لب ُ
مات لكي
ولك ،أنهُ بما أن المسي َح َ
ؤمني أنطاكية وغالطية ،ولي َ
ُطرس ،ول ُم ِ
كانَ يقُو ُل لب ُ
نحيا ،اآلن علينا ُ
نحن أن "ن ُموت" لكي يحيا المسي ُح حياتَهُ فينا .إن هذا شَبيهٌ
بتعليم بُولُس في
ِ
ُ
ب إلي ُكم أيها اإلخوة برأفَ ِة الله أن تُق ِ ّد ُموا أجسا َد ُكم َذبي َحةً حية".
ُرومية،
حيث يقُولُ" ،فأطلُ ُ
فيك؟
أنت فعالً تحيا ألن َك تحيا باإليمان؟ وهل تحيا ألن المسي َح يحيا َ
(رومية  )1 :12فهل َ
مات لكي تحيا أنت؟
ؤم ُن أن المسي َح َ
ص ِل َ
بت م َع المسيح؟ وهل تحيا ألن َك ت ُ ِ
وهل تَحيا ألن َك ُ
أنت ت ُموتُ عن نف ِس َك لكي يحيا المسيح؟ وهل تختَبِ ُر اإلنجي َل مع ُكوساً؟
وهل َ
المجازي
اإلنجي ُل
ِ
ي ".في
صف بُولُس ما أُس ِ ّمي ِه "اإلنجي ِل
في غالطية اإلصحاحين الثا ِلث والرابِع ،يَ ُ
ِ
المجاز ّ
اإلصحاحِ الثا ِلث ،يسأ ُل ثمانِيَة أسئِلة .إن ُكنتُم ستُصغُونَ إلى أسئِلة بُولُس هذه وستُجيبُونَ
عليها ،ست َ َرونَ أن بُولُس يُق ِ ّد ُم ُحجةً قَويةً جدا ً
ُعلّ ُم بُولُس
للتبرير باإليمان
وليس باألعمال .ي ِ
ِ
َ
وس ُموسى.
أننا ال نخلُ ُ
ص ألننا نُطي ُع نا ُم َ
ُ
المجاز األو ُل ُه َو عن إبرا ِهيم،
مجازيتَين.
ورتين
في هذا اإلصحاحِ الثا ِلث ،يُق ِ ّد ُم بُولُس ُ
ص َ
ِ
عطيةٌ نأ ُخذُها من الله.
قضية ذكاء أو أعمال؛ بل ُه َو َ
ليس ِ
الذي يُرينا من إخ ِت ِ
بار ِه أن اإليمانَ َ
ولقد نا َل إبرا ِهي ُم عط َيةَ
جرة ٌ أدانَ لهُ اللهُ بها.
اإليمان هذه .لم يكتَسِبْ إبراهي ُم اإليمان وكأنهُ أ ُ َ
ِ
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ُؤمنَ بالل ِه عندما كانَ في السا ِب َع ِة والسبعينَ من عمره ،وأخ َب َرهُ اللهُ بأنهُ
ع أن ي ِ
لهذا إستطا َ
ست ُك ُ
السماء التي ال ت ُ َعدّ.
وم
ون لهُ ذُ ِ ّريةٌ كالرم ِل الذي على
ِ
ِ
حر في الكثرة و َكنُ ُج ِ
شاط ِئ ال َب ِ
وألن إبراهيم آمنَ بالله ،ح ِسبَهُ اللهُ باراً .في هذا المثل ،يُخبِ ُرنا بُولُس أنهُ إن كانَ لدينا
ٌ
ُ
فنحن أوال ُد إبراهيم.
ؤم ُن بإنجي ِل المسيح،
إيمان ُمخ َِلّص ألننا نُ ِ
ي الثاني الذي قد َمهُ بُولُس يُعطينا ُوج َهةَ ن َ
كتب
اإليضا ُح
ظ ٍر حو َل قص ِد النا ُموسَ .
ِ
المجاز ُّ
وس ُم َؤ ِ ّدبَنا إلى المسيح( ".غالطية  .)22 :1بكلما ٍ
ت أُخرى،
بُولُس يقُول" ،إذا ً قد كانَ النا ُم ُ
إن ع َم َل النا ُموس ُه َو أن ي ِ ّ
كتب بُولُس يقُول:
ُحط َم َك ويُظ ِه َر َ
لك أن َك تحتا ُج إلى ُمخ َِلّصَ .
س َبب( ".غالطية  .)21 :2الحقيقَةُ هي أنهُ
وس ِب ٌّر فال َمسي ُح إذا ً َ
"ألنهُ إن كانَ بالنا ُم ِ
مات ِبال َ
س َك بتاتاً ،ألن َك لم ت ُكن قادِرا ً أبدا ً أن تحف َ
ظ ُكل هذه النواميس.
لم ي ُكن بإمكا ِن َك أن ت ُ ِ
ص نف َ
خلّ َ
َالص من ِخال ِل المسيح.
وس ُمؤ ّدِبا ً حض َر َك للخ ِ
كانَ النا ُم ُ
ورة ً
التفسير
مجازيةً أُخرى في اإلصحاحِ الرا ِبعُ .هنا ن َِج ُد مبدأ ً هاما ً في
يُق ِ ّد ُم بُولُس ُ
ص َ
ِ
ِ
ُ
فالمجاز
والمجاز معاً.
ناك
يُ .ه َ
ُ
ِ
ال ِكتا ِب ّ
الكثير من الحوادِث في َك ِل َم ِة الله ،تحتَوي على التاريخِ
ُعلّ ُمنا د ُُروسا ً أخالقِيةً
األشخاص ،األما ِك ُن ،واألشيا ُء
ُه َو قِصةٌ يت ِخذُ فيها
معنى آخر ي ِ
ُ
ً
ص ُد أبدا ً
ٌ
ب المقدس ُه َو
مجاز ،فأنا ال أق ُ
ُ
وروحية .فعندما أقُو ُل أن ح َدثَا ً أو شَخصا ً ما في الكتا ِ
ليس تاريخياً.
أن هذا الح َدث أو الشخص َ
هذان
كتب بُولُس يقُول" ،كانَ إلبرا ِه ِيم إبنان ".إن هذه هي حقيقَةٌ تاريخية .ولكن
مثالًَ ،
ِ
ُ
اإلبن األولُ ،إسما ِعيل (الذي أنجبَهُ إبراهيم من زوجتِ ِه
ِمان أيضا ً مجازاً.
اإلبنان يُق ّد ِ
المصرية
ِ
ُون ُمساع َدةِ
ِ
الجارية ها َجر) ،كانَ رمزا ً ألعما ِل الجسد ،أي "الطبيعة البَشَرية ِبد ِ
ق
الله ".كانَ اللهُ َيقُو ُل إلبرا ِهيم أنهُ سيُعطي ِه إبناً ،وكانَ إبراهي ُم يُحا ِو ُل ال ُمسا َ
ع َدة َ في تحقي ِ
لك األيام.
جاري ِت ِه ها َجر أمرا ً مقبُوالً في
هذه العملية .وكانَ
حضارةِ تِ َ
ُ
َ
إنجاب طف ٍل من ِخال ِل ِ
وليس الله .وهكذا
إنجاب إس َما ِعيل إلى العالم كانَ من ُخط ِة إبراهيم،
ولكن ال ُمش ِكلَة كانت أن
َ
َ
ٌ
رمز لل َجسد .فعندما تقُو ُم بتنفي ِذ ُمخططاتِ َك الشخصية ،ومن
فإن قصةَ ها َجر وإسماعيل هي
ذلك بع َم ِل الجسد.
ب بر َكةَ الل ِه على ُمخططا ِت َك ،يُس ِ ّمي بُولُس َ
ثم تطلُ ُ
ورة ٌ
الروح،
مجازيةٌ عن ُّ
سارة هي ُ
وعلى العَكس ،فإن قصةً إنجا ِ
ص َ
ب إبراهيم إلس َحق من َ
ِ
ين في
نقرأُ" :وكانَ إبرا ِهي ُم
ق َ
َ
ذلكَ .
َين ُمتَقَ ِ ّد َم ِ
وسارة ٌ شَيخ ِ
ألن وح َدهُ اللهُ كانَ قادِرا ً على تحقي ِ
األيام .وق ِد إن َق َ
سارة عا َدة ٌ كال ِنّساء( ".تكوين  )11 :11لقد كانت ِوال َدة ُ إس َحق
ط َع أن ي ُكونَ ِل َ
عجزَ ةً.
ُم ِ
ص باألعمال .فكانَ ينبَغي أن يُت ِ ّم َم اللهُ
َالط ِيّين ولي َ
كانَ بُولُس يقُو ُل للغ ِ
ولك أننا ال نخلُ ُ
ع ِطيةَ اإليمان والتو َب ِة ،ل َكي
صنا من ِخال ِل ي ُ
سوع المسيح .ولقد أعطانا ُّ
الرو ُح القُد ُ
ُس َ
خال َ
ُ
وس
خالص الله .إن هذا الخَالص ُه َو َع ِطيةُ الله.
نق َب َل
فنحن ال نخلُ ُ
َ
ص ألننا نُطي ُع نا ُم َ
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صون .هذا ُه َو جوه َُر اإلنجي ِل ال ُمطلَق في
وس ُموسى ألننا ُمخَل ُ
ُموسى .ولكننا نُطي ُع نا ُم َ
ِرسالَ ِة بُولُس هذه إلى أه ِل غالطية.
لك أنهُ بإمكانِ َك أن ت ُكونَ صا ِلحا ً ِكفايَةً ،أو أنهُ
عليك
ُك ْن صادِقا ً م َع نف ِس َك .فهل سبقَ
َ
وخطر َ
َ
ب بُولُس ،يُعتَبَ ُر هذا خالصا ً
أن
س ِ
تقوم بمج ُمو َ
ص؟ ب َح َ
ع ٍة من األعما ِل والنواميس ِل َكي تخلُ َ
َ
للغالط ِيّين ف ُه َو أنهُ علينا أن نُولَ َد
نا ِبعا ً من الجسد .أما اإلنجي ُل ال ُمطلَ ُق الذي كرزَ ب ِه بُولُس
ِ
الروح.
بالروحِ من َجديد .هذا ُه َو
الخالص النابِ ُع من ُّ
ُ
عجائِ ِبيا ً ُّ
صودا ً
اإلنجي ُل َمح ُ
الروح".
يخت ُ ُم بُولُس رسالتَهُ إلى
ِ
قارنَ ِة ما يُس ِ ّمي ِه "أعمال الجسد" م َع "ثمر ُّ
الغالط ِيّين ب ُم َ
يِ.
تان تع َمالن – أو
فالجس ُد ُّ
َ
بان – في حياةِ ال ُم ِ
تتحار ِ
والرو ُح ُهما قُو ِ
ؤمن الحقيق ّ
المجازية هي
ورة َ بُولُس
صوداً ".إن ُ
ف بُولُس ما يُم ِك ُن أن نُس ِ ّميَهُ "اإلنجي ُل مح ُ
ص ُ
ُهنا يَ ِ
ص َ
ِ
عن الزرع والحصاد .وكأن حياتَنا حقلٌ .يقُو ُل بُولُس أنهُ في حق ِل حياتِنا لدينا إمكا ِنيتان.
الروح .وعندما
مار ُّ
نزر َ
نزر َ
ع ونُ َن ِ ّمي ِث َ
ع ونُنَ ِ ّمي أعما َل الجسد ،أو بإمكا ِننا أن َ
بإمكا ِننا أن َ
الروحِ في حق ِل حياتِنا ،ت ُك ُ
الروح.
ون النتي َجةُ ما يُس ِ ّمي ِه ثمر ُّ
ور" ُّ
زرعُ "بُذُ ُ
تُ َ
ِعارةِ .عبا َدة ُ أوثان
َى
َ
عهارة ٌ نجا َ
سة د َ
َ
كتب بُولُس يقُولُ" :وأعما ُل الجسد ظا ِه َرة :التي هي ِزن ً
س َخ ٌ
كر َب َ
ب ِش ٌ
ط ٌر وأمثال هذ ِه التي
حر
ط ت َ َح ُّز ٌ
س ٌد قت ٌل ُ
س ٌ
ِس ٌ
قاق ِبد َعةٌَ .ح َ
َيرة ٌ َ
عداوة ٌ ِخصا ٌم غ َ
َ
ملكوت
أسب ُُق فأقُو ُل ل ُكم عنها كما سبقتُ فَقُلتُ أيضا ً إن الذين يفعَلُونَ مث َل هذه ال يرثُونَ
َ
الروح ف ُه َو محبة فرح سال ٌم ُ
ٌ
ضد
صال ٌح
الله .وأما ثمر ُّ
عةٌ تعفُّ ٌ
طو ُل أناةٍ لُ ٌ
فِ .
إيمان ودا َ
طف َ
ليس نا ُموس( ".غالطية .)21 -19 :5
أمثا ِل هذه َ
إن هذا المق َ
الرو َح
ي جدا ً في وص ِف ِه للسلُ ِ
ي .ف ُه َو يُخ ِب ُرنا أننا عندما نق َب ُل ُّ
وك ال َبشَر ّ
طع وا ِق ِع ٌّ
حاضرا ً عندنا .و ُهنا في غالطية
الشر
ُس ،فإن طبيعتَنا البَشَرية ال تفنى تماماً .بل يب َقى
ُّ
ِ
القُد َ
ُور ر َحاها
ناك
ٌ
داخ ِل َك ".ف ُه َ
ب في ِ
 ،5يقُو ُل بُولُس" ،إن هاتَين الطبي َعتَين ُهما في َحر ٍ
حرب تد ُ
واح ٍد منا يومياً.
داخ َل ُك ِّل ِ
ِ
الروح
مر ُّ
ث ُ
ضلُّوا .اللهُ ال يُش َمخ
َص ُل إلى اإلصحاحِ السادِسِ ،
نج ُد الكلمات المألُوفَة التا ِليَة" :ال ت َ ِ
عندما ن ِ
ُ
عه ُ
ص ُد
س ِد ِه ِ
يزر ُ
فمنَ الجس ِد يح ُ
اإلنسان إياهُ يح ُ
يزرعُ ِل َج َ
ص ُد أيضاً .ألن من َ
علي ِه .فإن الذي َ
ص ُد حياة ً أبدِيةً ".يُخ ِب ُرنا بُولُس أننا ُ
وحيُّونَ
الر ِ
للروحِ ِ
نحن ُّ
فمنَ ُّ
يزرعُ ُّ
الروحِ يح ُ
فساداً .ومن َ
وحي ِة في حياتِنا،
علينا أن
الر ِ
مور ُّ
بالروح ،وأن نزر َ
بالروح ،وأن نسلُ َك ُّ
نعيش ُّ
ع بُذُ َ
ور األ ُ ِ
َ
الروح.
مار ُّ
ي ِث َ
وأن نُؤ ِت َ
7
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الداخل
نظرةٌ إلى
ِ
َ
الرو َح القُدُس يس ُك ُن
ب بُولُسُ ،ه َ
ناك على األقَ ّل ِتسعة براهين عن الحقيقَ ِة المجيدة أن ُّ
س ِ
ِب َح َ
ُس سا ِكنا ً فينا ،فعندما نن ُ
ف أو َل ثالث َ ِة
ظ ُر إلى ِ
فينا .فإن كانَ ُّ
داخ ِل نُفُو ِسنا ،سنكت َ ِش ُ
الرو ُح القُد ُ
للروح – المحبة ،الفَ َرح ،والسالم.
مار ُّ
ثِ ٍ
صفُها في اإلصحاحِ الثا ِلث عشر من
إن المحبةَ التي تكل َم عنها بُولُس هي محبة آغا ِبّي التي َي ِ
ب المقدس،
رسالتِ ِه األُولى إلى أه ِل ُكورنثُوس .ففي إصحاحِ المحب ِة العظيم هذا من الكتا ِ
قاو ُم
غير
ُ
أخبَ َرنا أن هذه النوع من المحبة ال تفنى وال تسقُط ،ألنها ُ
مشروطة ،وهي ال ت ُ َ
ولئك الذينَ نُ ِحبُّ ُهم بهذه الطريقَة .فعندما تنت ُ ُج هذه المحبةُ من حيا ِتنا ،ت ُك ُ
ون تن َب ُع
ألنها ُمل ِه َمة أل ُ َ
ليس منا ،بَل منَ الله.
َ
الروح ،إذ أنهُ ينبَ ُع من الحقي َق ِة المجيدة أن
مار ُّ
ولقد َ
كتب بُولُس أيضا ً أن َ
الفرح ُه َو من ثِ ِ
"رسالَةَ الفَ َرح" (أي رسالتَهُ إلى أه ِل
ُس في قُلو ِبنا .كانَ
ُّ
بإمكان بُولُس أن يكت ُ َ
ب ِ
الرو َح القُد َ
ِ
ئ من الفَ َرح
فيل ِبّي) ،من السجن ألنهُ كانَ مملووءا ً من ُروحِ الل ِه .وبإمكا ِننا أنا
َ
وأنت أن نمت َ ِل َ
ظر عن ُّ
َض الن َ
الرو َح القُدُس يس ُك ُن فينا،
بِغ ِ ّ
الرو َح القُدُس يحيا فينا .وبما أن ُّ
الظ ُروف ،ألن ُّ
ُؤس سي ُك ُ
يارياً.
ونان َح ِ
ون إخ ِت ِ
تميين ،ولكن الب َ
فاألل ُم وال ُمعاناة ُ قد ي ُك ِ
الرو َح القُدُس ،سي ُك ُ
ون لنا سال ٌم ،حتى في
للروح ُه َو السالم .فإن ُكنا قد قَ ِبلنا ُّ
الثمر التالي ُّ
ُ
سال ٌم .يُس ِ ّمي بُولُس هذا "بالسالم الذي
األوقا ِ
ي أن ي ُكونَ لنا َ
ت التي يبدُو فيها من غ ِ
َير الطبيع ّ
وق ُكل عقل( ".أن ُ
يَفُ ُ
ظر فيل ِبّي )7 :2
نظرةٌ إلى َحو ِلنا
َ
علَينا أن نن ُ
الروح
داخ ِلنا .أما بالنس َب ِة
ظ َر إلى ِ
لثمار ُّ
َص َل إلى المحبة ،الفَ َرح ،والسالمَ ،
ل َكي ن ِ
ِ
الثالثة التالية – أي الصبر ،اللُّطف ،والصالح -فعلينا أن نن ُ
وسوف نختَبِ ُر
ظ َر إلى حو ِلنا.
َ
الروحِ هذه بينما نتعا َ
طى م َع اآلخرين.
مار ُّ
ثِ َ
صبُورا ً ِب َ
عجزَ ة َ
فيك،
ُس َحيا ً َ
طبي َعتِ َك ،وإن كانَ ُّ
فسوف تُق ّد ُِر ال ُم ِ
الرو ُح القُد ُ
إن لم ت ُكن شخصا ً َ
َ
الروحِ القُدُس .فعندما ت َ ُك ُ
صبُورا ً في عالقَتِ َك م َع الله،
أن ُه َ
بر يأتي من ُّ
ون َ
ناك نوعا ً من الص ِ
ي ُك ُ
رك في عالقاتِ َك م َع الناس،
ون هذا
الصبر "اإليمان ال ُمنتَ ِظر ".وعندما يُبَره َُن عن صبِ َ
ُ
يُسمى هذا
الصبر "المحبة ال ُمنت َ ِظ َرة ".مثالً ،أحيانا ً علينا أن ننت َ ِظ َر الرب أن يعم َل في حياةِ
ُ
الخارق للطبيعة ،الذي ُه َو محبة
ذلك النوع من الصبر
صبرا ً – َ
أوال ِدنا .وهذا يتطل ُ
ب َ
ِ
الروح.
ثمر ُّ
تنت َ ِظر ،ألنها ُ
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عام َل
طف يعني أن ت ُ ِ
ثمر ُّ
ُ
الروح التالي ُه َو اللُّطف .إن كلمة لُطف لها عالقَةٌ بالقُربى .فاللُّ ُ
ُك وعا ِئلت ُ َك.
أقرباؤ َ
الجمي َع وكأن ُهم ِ
لثمر الثا ِل ُ
للروح ،الذي يع َم ُل في عالقاتِناُ ،ه َو الصالح .يقُو ُل العه ُد الجدي ُد عن المسيح،
ث ُّ
ا ُ
ليس من
"كانَ ي ُجو ُل يصنَ ُع خَيراً( ".أعمال  )11 :12فاألعمال ُالصا ِلحة ال تُخ َِلّ ُ
صنا ،ولكن َ
الخطأ أن ن ُكونَ صالِحينَ أو أن نع َم َل أع َماالً صا ِلحةً .قا َل ُجونَ ِوسلي" ،إف َعل ُكل ما
شخص تستطيع ،وبِ ُك ِّل طريقَ ٍة
مكان تستطيع ،وألي
ٍ
ٍ
بإم َكا ِن َك أن تفعلَهُ من الخَير ،في أ ّ
يِ
ناك من الخير
ذلك الخير ".إع َمل األعما َل الصا ِلحة .ف ُه َ
أنت قاد ٌِر على فع ِل َ
تستطي ُع ،طالما َ
الروح الذي يظ َه ُر عندما نن ُ
ظ ُر حولَنا.
ثمر ُّ
واللطف والصبر الذي ُه َو ُ
ظرةٌ إلى فَوق
نَ َ
ط ِب ُق عندما نن ُ
عةٌ ،تعفُّف – تن َ
ظ ُر إلى فَوق،
ِ
مار ُّ
الروح – إيمان ،ودا َ
آخ ُر ثالث َ ِة ٍ
ثمار من ثِ ِ
ونُر ِ ّك ُز عال َقتَنا م َع الله.
إح َدى ُّ
ُ
اإلنسان " ُمم ِكنا ً اإلع ِتماد
يص معنى اإليمان أو األمانَة هي أن ي ُكونَ
الط ُرق ِ
لتلخ ِ
الرو ُح
ي
نظام بتاتاً .ولكن عندما سكنَ ُّ
ٍ
عليه ".فقب َل أن نتجد َدَ ،ك ُ
ثيرونَ منا لم ي ُك ْن عن َد ُهم أ ُّ
ع َرفنا ال ِنّظام ،وأص َبحنا أشخاصا ً يُم ِك ُن اإلع ِتما ُد عليهم.
القُد ُ
ُس في حيا ِتناَ ،
ض ُع
مار ُّ
عةَ (أو اللُّطف) هي ٌ
ست ضعفاً .عندما يُو َ
الروح .فالودا َ
إن الودا َ
عةُ لي َ
ثمر آخر من ثِ ِ
ُ
الحيوان ضعيفاً؛ بل يُصبِ ُح َوديعاً .عندما إلتَقَى
صان جبار ،ال يُصبِ ُح هذا
الر َ
س ُن بينَ فكي ِح ٍ
ي بالمسيحِ ال ُمقام على َ
ق دِمشق ،أوردت إح َدى ترجمات الكتاب
شاول الطر ُ
ُ
طري ِ
سو ِس ّ
مناخس ".ويقُو ُل العد ُد ما معناهُ َحرفِياً،
س
ِ
سؤا َل ي ُ
المقدس ُ
سوع ِل ُ
شاول كالتاليِ " :لماذا ترفُ َ
شاول
سن؟"
َ
"لماذا تُقا ِو ُم الر َ
شاول" ،يا َربّ  ،ماذا تُري ُد م ِنّي أن أف َع َل؟" وهكذا قَ ِب َل ُ
أجاب ُ
وصار وديعاً.
سن،
الر َ
َ
ٌ
عندما ي ُك ُ
عةُ هي القُوة ُ المضبُوطة
ون ِح
صان ما قَوياً ،ي ُ
ُشار إلي ِه بكونِ ِه وديعاً .فالودا َ
الخاض َعة للسي َ
مار
نج ُد َ
ط َرةُ .ه َ
ناك نوعٌ من اللُّ ِ
طف ُمراد ٌ
ِف للوداعة ،كما ِ
ِ
ذلك في الئح ِة ثِ ِ
الروح في حياةٍ قَبِلَت سي َ
الروحِ القُدُس والمسيح ال ُمقام.
ط َرة َ ُّ
ثمر ُّ
ُّ
عةَ هي ُ
الروح .إن الودا َ
دراء
در َجت في الئ َح ِة بُولُس هي التعفُّف أو ضبط النفس .أح ُد ُم ِ
ِ
مار ُّ
الروح التي أ ُ ِ
آخ ُر ِث ِ
اس ُهم
ذات مرة:
ت الضخمة ،والذي كانَ لدي ِه
الشركا ِ
آالف ال ُموظ ِفين ،قا َل لي َ
ُ
"بعض الن ِ
ُ
كالعربات ،ال يعملُونَ إال إذا ُج ُّروا أو
ضهم ُهم
كالعجالت؛ ال يع َملُونَ إال إذا ُد ِفعُوا .وبع ُ
َ
يطيرونَ بعيداً .ولكن
ت الورقية ،إذا لم تُم ِس َك بهم ِبخيطٍ ،
ضهم مث ُل الطائِرا ِ
س ِحبُوا؛ وبع ُ
ُ
ُ
ب الخا ِلص ،مفتو َحةَ الوجه ،دقيقَةَ التوقيت ،يُم ِك ُن
ع ٍة ج ِيّدة من الذه ِ
البعض ُهم مثل سا َ
َ
اإلع ِتما ُد عليها ،تع َم ُل ِبصمت ،مملووءة ً أعماالً صا ِلحةً".
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الرو ُح القُدُس سا ِكنا ً فينا
ِ
الخامس من غالطية ،قا َل الر ُ
سول بُولُس أنهُ إن كانَ ُّ
في اإلصحاحِ
ع ٍة ج ِيّدة ،بتعفُّفٍ
وي ِ
س َك ِبخَيط .بل سنع َم ُل كسا َ
ليس علينا أن نُدفَ َع أو نُ َجر أو نُم َ
ُسيط ُر عليناَ ،
وضبطٍ للنفس ،ويُم ِك ُن اإلع ِتما ُد علينا ،مملووئينَ بأعما ٍل صا ِلحة.
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الفص ُل الثانِي
سس
سول إلى أهل أف ُ
رسالة بُولُس الر ُ
مكان آخر
سس أكثَر من الوق ِ
ضى بُولُس وقتا ً في مدينَ ِة أف ُ
لقد ق َ
ٍ
ت الذي قضاهُ في أ ّ
يِ
س بُولُس "مدرسة ال ُهوت" في
س في ِه كنا ِئس خال َل رحال ِت ِه اإلرسا ِلية .ففي أف ُ
سس أس َ
أس َ
ُ
الخامسة بع َد الظهر.
يوميا ً من الحا ِديَة عشر صباحا ً حتى
س ِة تيرانُّوس،
ِ
حيث عل َم ِ
مدر َ
وثاوس قد
برعايَ ِة كنا ِئس جديدة أسستها كنيسةُ أف ُ
سس التي كانَ تي ُم ُ
قام تالمذة ُ بُولُس ِ
ولربما َ
ع ِيّنَ ِلرعا َي ِتها .هذه الكنا ِئس الجديدة كانت في ُمد ُِن سميرنا ،برغا ُمس ،ثِياتِيرا ،ساردِس،
ُ
نقرأ ُ
س ّ
فيالدِلفيا،
س ال ِ ّ
ت ،باإلضافَ ِة إلى أف ُ
سس ،هي الكنائِ ُ
والودكية .هذه الكنائِ ُ
ُ
س السبع التي َ
سس هذه بمثابَ ِة
لربما كانت رسالَةُ أف ُ
سفر ُّ
الرؤياُ .
عنها في اإلصحا َحين الثاني والثا ِلث من ِ
قرأ َ في هذه الكنائِس كافةً باإلضافَ ِة إلى كنيس ِة ُكولُوسي.
ِرسالَ ٍة ِ
شاملَ ٍة قُ ِ
ص َد منها أن ت ُ َ
قلب رسالة بُولس
لَ ُربما كانت ِرسالَةُ بُولُس إلى األف ُ
س ِس ِيّين أع َمقَ رسالَ ٍة كتبها بُولُس .إن َ
بار َكنا بِ ُك ِّل َب َر َك ٍة
باركٌ اللهُ أبُو َر ِبّنا ي ُ
هذه نج ُدهُ في أف ُ
سوع المسيح الذي َ
سس ُ " :1 :1م َ
الروحية التي
وحي ٍة في السما ِويات في المسيح ".يقُو ُل لنا بُولُس" ،أنتُم ل َدي ُكم ُكل البَ َركا ِ
ُر ِ
ت ُّ
تحتا ُجونَها ِل َكي تَعي ُ
الروح ".ثُم يُخ ِب ُرنا أن هذه ال َب َركات
وتحت
شوا كمولودِينَ ثانِ َيةً،
َ
سيطر ِة ُّ
َ
ولك) ،أننا لدينا
س ِس ِيّين (ولي َ
هي" ،في السما ِويات في المسيح( ".عدد  )1يقُو ُل بُولُس لألف ُ
وح ِيّين في هذا العالم .ولكن ،جميع هذه البركات
نعيش
ُكل ما نحتا ُجهُ لكي
كأشخاص ُر ِ
ٍ
َ
وحية هي في السما ِويات في المسيح.
الر ِ
ُّ
لك الكنا ِئس األُخرى مو ُجو َدة ً في ما يُسمى اليوم بتُر ِكيا .ففي أي ِام بُولُس،
سس و ِت َ
لقد كانَت أف ُ
ي من األمبرا ُ
كانت المن َ
طوري ِة
شار إليها بآسيا ال ُّ
طقَةُ ال ُم ُ
صغرى تُش ِ ّك ُل ال ِنّ َ
صف الشرقِ ّ
األباط َرة ُ وأعضا ُء
إمتلك
سس كانَ خالباً ،وكانت ُمنت َ َجعا ً َبحرياً،
َ
ِ
الرومانِية .وبما أن جما َل أف ُ
ُّ
صورا ً فيها .لقد كانَ مج ُد ُروما في أ َ ْو ِج ِه عندما كانَ
مناز َل وقُ ُ
مجلس الشيُوخ وأغنيا ُء ُروما ِ
سس.
بُولُس في أف ُ
سس .اليوم ،في أما ِكن مثل
كانت ُه َ
ور أُخرى في أ َ ْو ِجها عندما كانَ بُولُس في أف ُ
ناك أ ُ ُم ٌ
وعن
سس ،بإمكانِ َك أن ترى براهينَ من ِع ِلم اآلثار عن ِعبا َدةِ األوثان ،وعن الألخالقِية،
أف ُ
ِ
كتب بُولُس لل ُمؤمنينَ في هذا الجزء الالأخالقي من األمبرا ُ
الروما ِنية
طوري ِة ُّ
الخَالعة .وهكذا َ
ما معناهُ" ،من ال ُمم ِكن أن تَعي ُ
كأشخاص ُمقدسِينَ في األما ِكن السما ِوية ،في ال َمسيح،
شوا
ٍ
وسط األمبرا ُ
الروما ِنية ،م َع ُك ِّل ما فيها من رذيلَ ٍة وفساد".
حتى في
ِ
طوري ِة ُّ
س ُرونَ أن هذا
ماء الثا ِلثة (ُ 2كورنثُوس  .)12يعت َ ِق ُد ال ُمف ِ ّ
بار إخ ِتطا ِف ِه للس ِ
ك َ
تب بُولُس عن إخ ِت ِ
سترة (أعمال  .)19 :12أعت َ ِق ُد أن بُولُس إحتف َ
ح َد َ
ظ دائما ً بإحدى قدمي ِه
ث لهُ عندما ُر ِج َم في ِل َ
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في السما ِويات بع َد هذا اإلختِبار .و ُه َو يُخ ِب ُرنا أنهُ بإمكا ِننا أن نحيا في المسيح ،في
ُ
بمقدار
ي،
السما ِويات ،بينما
فنحن أيضا ً أبديُّونَ
ُ
ِ
نعيش ُهنا على األرض .ف ِبما أن المسي َح أب ِد ٌّ
ُشير بُولُس إلى هذا "بالعيش في السما ِويات في المسيح".
ما
نعيش حياتَنا في المسيح .ي ُ
ُ
الرسالة قِسما ً عقائِديا ً وقِسما ً َع َم ِلياً.
وكما في سائِ ِر رسائِ ِل بُولُس الر ُ
ف في هذه ِ ّ
سول ،سنكت َ ِش ُ
سس على ست ِة إصحاحاتٍ .يعت َ ِق ُد ُمع َ
سرين أن اإلصحاحات الثالثة
ظ ُم ال ُمف ِ ّ
تحتَوي رسالَةُ أف ُ
ي أو التعليمي ،وأن اإلصحاحات الثالثة األخيرة ،أي  ،5 ،2و،6
األُولى هي ال ِقسم العقائِد ّ
هي القس ُم العملي أو التطبيقي من هذه الرسالة.
عبر األعدا ِد الستة عشر األولى من اإلصحاحِ الرا ِبع .في
ي يست َ ِم ُّر َ
سم العقائِد ّ
أعت َ ِق ُد أن ال ِق َ
ُعلّ ُمنا بُولُس
هذه األعداد الستة عشر ،ي ِ
َ
بعض الحقائِق العظيمة عن الكنيسة .في اإلصحاحِ
آجالً ".فإلى أن
سر الكنيسة العظيم .وال ِ ّ
الثا ِلث ،يُخ ِب ُرنا عن ّ
عاجالً أم ِ
س ُّر يعني " ِسرا ً سيُعلَ ُن ِ
واحدا ً في
ف أح ٌد أنهُ يوما ً ما،
سوف يُج َع ُل اليُ ُهو ُد واأل ُ َم ُم ِ
يعر ْ
حانَ َمو ِع ُد ِ
يوم الخمسين ،لم ِ
َ
ختم بُولُس تعلي َمهُ عن الكنيسة في األعداد الستة
المسيح،
َ
وسوف يجت َ ِمعُونَ معا ً في الكنيسةَ .
ض بالكنيس ِة أن تع َم َل.
عشر األُولى من اإلصحاحِ الرابِعُ ،معَ ِلّما ً إيانا
كيف يُفتَ َر ُ
َ
تعليم بُولُس ال ُمو َحى ب ِه عن َ
ضوعٌ آخر في
باإلضافَ ِة إلى
ناك َمو ُ
طبي َع ِة وعم ِل الكنيسةُ ،ه َ
ِ
سس – ثالث سنين ونِصف  -وعل َم
سس .فبما أن بُولُس قضى وقتا ً طويالً في أف ُ
رسالَ ِة أف ُ
ت الثالثَ ِة األُولى هي
الكثير في
فتاحية في اإلصحاحا ِ
الم ِ
س ِة الال ُهوت "،فإنَ الكلمة ِ
"مدر َ
َ
يعرفُونَ أصالً الحقائِقَ التي
"تذك ُروا".
أشار بُولُس لألف ُ
َ
س ِس ِيّين الذين سبق وتم تعلي ُمهم ،بأن ُهم ِ
كانَ بُولُس يُش ِ ّد ُد عليها في هذه الرسالة.
ي من الرسالة
بع َد أن أخ َب َر بُولُس األف ُ
س ِس ِيّين أن يتذك ُروا ما سبقَ وتعل ُموهُ ،بدأ َ بال ِق ِ
سم التطبيق ّ
كتب يقُولُ" :أسلُ ُكوا كما َي ِح ُّق
الم ِ
في اإلصحاحِ الرابِعُ .هنا الكلمةُ ِ
فتاحيةُ هي "أُسلُ ُكواَ ".
س ِس ِيّين أن يسلُ ُكوا بِ ُك ِّل توا ُ
سس  .)1 :2عل َم بُولُس األف ُ
عوةِ التي ُد ِعيتُم بها( ".أف ُ
للد َ
ضع ٍ
ع ٍة و ِب ُ
ضهم بعضا ً في المحبة .بكلما ٍ
ت أُخرى ،أن يسلُ ُكوا بطريقَ ٍة
طو ِل أناةٍ ُمحتَ ِملينَ بع ُ
وودا َ
سس.
تُبر ِه ُن الحقيقَةَ التي عل َم ُهم إياها بُولُس عندما كانَ في أف ُ
وحيا ً ل َكي تقد ُِروا أن تتعل ُموا
سونَ رسالَةَ أفسُس ،أطلُبُوا من الربّ أن يفت َ َح أعيُ َن ُكم ُر ِ
تدر ُ
بينما ُ
"أن تعي ُ
شوا في السما ِويات" و"أن تسل ُكوا كما َي ِح ُّق للدعوةِ" يومياً.
أسما ٌل وأثواب
سوع المسيح
إن
س ِس ِيّين هو أن تُظ ِه َر ما ُه َو القص ُد من كنيس ِة ي ُ
الهدف من ِرسالَ ِة بُولُس لألف ُ
َ
س ِس ِيّين
الرسالة هي تُحفَةُ بُولُس حو َل مو ُ
ضوع الكنيسة .فلن َدع األف ُ
في هذا العالم .إن هذه ِ ّ
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المحلّية ،لن ُكونَ ِبنع َم ِة الله ،كنيسةَ المسيح الحقيقية في هذا العالَم .لم ي ُكن
يُش ِ ّجعُونَنا وكنائِسنا
ِ
وقتٌ إحتا َج في ِه العالَ ُم إلى شها َد ِة الكنيسة أكثَر مما يحتا ُجهُ ال َيوم.
سةً بَسي َ
فتاحية يُعطي ُكم لم َحةً سريعَةً عن ُمحتَوى هذا السفر.
طة لل َك ِلما ِ
الم ِ
ت ِ
إن درا َ
ور لنُف ِ ّك َر فيها في
الم ِ
الكلمةُ ِ
فتاحيةُ في اإلصحاحِ األول هي "تفك ُروا ".يُعطينا بُولُس عدة َ أ ُ ُم ٍ
سس .أوالً ،تفك ُروا في ما يقُولُهُ عن "السما ِويات ".يُخ ِب ُرنا
اإلصحاحِ األو ِل من رسالَ ِة أف ُ
وحية التي نحتا ُجها لنحيا في المسيح.
الر ِ
بُولُس أنهُ في السما ِويات ،لدينا ُكل البركات ُّ
لك أن تُوج َد م َعهُ.
ي ،ومن ال ُمم ِكن َ
فالمسي ُح يُوج ُد فعالً في المجا ِل السما ِو ّ
الروح غير
ي ُه َو صا ِلح" .فالسما ِوياتُ " تعني عالم ُّ
ليس ُك ُّل ما يُوج ُد في المجا ِل السما ِو ّ
َ
المن ُ
الشريرة .تُخبِ ُرنا هذه
ناك األروا ُح
الرو ُح القُدُس و ُه َ
وحيُ ،ه َ
الر ِ
ِّ
ناك ُّ
ظور .في المجا ِل ُّ
ب بُولس،
الر ِ
معركتنا ك ُمؤمنين هي مع أجنا ِد الش ِ ّر ُّ
س ِ
وحية في السما ِويات .فبِ َح َ
الرسالة أن َ
ب قُوات ُّ
ال ُم ُ
الروح،
ؤمن الذي
الظلمة التي تُو َج ُد في عالَ ِم ُّ
ُ
يعيش في المسيح ،يستطي ُع أن يغ ِل َ
أو في السما ِويات.
تأملُوا في ما يقُولُهُ بُولُس عن ِسيا َدةِ الل ِه في اإلصحاحِ األول .ففي األعداد  6 -1تُوج ُد
كر الل ِه قب َل
تصريحاتٌ هامة عن إختيار الله لنا قب َل
ِ
تأسيس العالم .يقُو ُل بُولُس أنهُ كانَ في فِ ِ
سة ً
وزينَ ل َي ِعي ُ
ع ّ ِوين
دء
األزمنة أن ي ُكونَ ُه َ
ناك كنيسة ،أو شعب مد ُ
ِ
َب ِ
ُ
شوا حياة ً ُمقد َ
ومفر ِ
ولي ُكونُوا ُ
ش ُهودا ً لهذا العالم.
الح ُ
ظوا ما يقُولُهُ بُولُس في اإلصحاحِ األول عن عملي ِة الخالص .في العددين  11و،12
ثُم ِ
ُ
بالروحِ القُدُس.
ذلك:
ورة ٌ جميلَةٌ عن َ
فنحن نس َم ُع اإلنجيل ،نُ ِ
ؤم ُن باإلنجيل ،ونُخت َ ُم ُّ
لدينا ُ
ص َ
ُك ُّل هذا ُه َو طريقَةُ الل ِه ليقُول" ،أنتُم خاصتي وشعبي".
سس .صلى بُولُس صالتَين رائِ َعتين في
صلوا ِ
ت بُولُس في رسالتِ ِه إلى أه ِل أف ُ
أيضا ً تأملُوا بِ َ
ين الصالتَين أنهُ كانَ ل َدي ِه الئحة صالة،
أف ُ
سس  21 -15 :1و .21 -12 :1يت ِ
ض ُح من هات َ ِ
وأنهُ كانَ ُمجا ِهدا ً حقيقيا ً في الصالة .فعندما كانَ بُولُس يس َم ُع أن أح َد ُهم جا َء إلى اإليمان،
سوع المسيح ،كانَ بُولُس يبدأ ُ بالصالةِ من أج ِل
وبرهنَ أنهُ بالفعل أصبَ َح ُمنخ َِرطا ً في عم ِل ي ُ
هذا الشخص دُونَ توقُّف.
وحياًُ ،
نحن
قارنَ الئحةَ صال ِتنا م َع الئح ِة صالةِ بُولُس .فإذا تكلمنا ُر ِ
ثير لإله ِت ِ
مام أن نُ ِ
من ال ُم ِ
ُصلّي لألشخاص الذين
عرف ان ُهم سي ُكونُونَ
صلّي ِللفا ِشلين؛ أما بُولس فقضى وقتَهُ ي ِ
نُ ِ
َ
سوع .لقد صلى ألن يُع َ
معرفَ ِة الله.
طوا ُرو َح
صرينَ ورا ِبحينَ لي ُ
ُمنت َ ِ
ٍ
إعالن في ِ
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َك ِل َمةٌ
مفتاحيةٌ أُخرى تن َ
سس هي :تذكروا.
ط ِب ُق على اإلصحاحا ِ
ِ
ت الثالثة األُولى من رسال ِة أف ُ
س ِس ِيّينَ أن ُكل ما كانَ علي ِه أن يقُولَهُ ل ُهم ُه َو" ،تذك ُروا ".ف ُه َو يقُو ُل
لقد سبقَ وعل َم بُولُس األف ُ
بار ُكم للمسيح
س ِس ِيّين" ،تذك ُروا
لألف ُ
كيف ُكنتُم قب َل أن تأتُوا إلى المسيح ،وماذا عنَى ل ُكم إختِ ُ
َ
ونوالُ ُكم الحياة َ الجديدة في المسيح".
كارها ً للمسيح.
الم ِ
في اإلصحاحِ الثا ِلث ،الكلمةُ ِ
يٍ ،كانَ بُولُس ِ
فتاحيةُ هي "إعالن ".ف َك َف ِ ّريس ّ
وغير الي ُهو ِد في جس ٍد واحد ،ويج َع َل من ُهم كنيسة
ولم يحلُ ْم أن يج َم َع اللهُ يوما ً ما الي ُهو َد
َ
سر الله العظيم.
سوع المسيح .لقد أعلنَ بُولُس لألف ُ
ي ُ
س ِس ِيّين أن الكنيسةَ هي ّ
ص هذا
في اإلصحاحِ الرا ِبع ،يُعطينا بُولُس حقا ِئقَ جميلة عن ال ُّ
سل ُ ِ
ي .أنا أُل ِ ّخ ُ
وك اإلنسانِ ّ
ب
الر ِ
وحية بِخزانَ ِة مخ َد ِع َك .ففي جا ِن ٍ
ُقار ُن بُولُس ُهنا بينَ حياتِ َك ُّ
اإلصحاح بكل َمة ِ ّ
قر ُروا .ي ِ
لديك أثواب الحياة
ب اآلخر من خزان ِت َك
من خزانَتِ َك
َ
َ
لديك أسمال الحياة العتيقة .وفي الجا ِن ِ
قساوة القَلب ،تح ُّجر الضمير،
الجديدة .إن أسما َل الحياةِ العتيقة هي اإلنحراف ،الجهل،
َ
التصرف غير األخالقي ،الشهوات الخادعة التي ت ُ
غيرك ،الكالم الرديء ،التجديف ،ال ُخبث،
َ
ُّ
سس .)12 -25 :2
والغضب (أف ُ
فليس لنا
نطر َح عنا أسما َل الحياةِ العتيقة.
علّ ُمنا أن نع ِق َد
صورة
المجازية ت ُ ِ
إن هذه ال ُّ
العزم أن َ
ِ
َ
َ
ٌ
ذلك ،يقُو ُل لنا أن نض َع
لبس هذه األسمال بعد ،بحسب بُولُس .بد َل َ
أثواب الحياةِ
شأن ِب ِ
َ
س ِة ال َح ّق)22(".
الجديدة" .وتلبَ ُ
س ِ
ب الل ِه في البِ ِ ّر وقدا َ
سوا اإلنسانَ الجديد المخلُوق ِب َح َ
تخرجْ َك ِل َمةٌ َردِيةٌ من أفوا ِه ُكم بل ُك ُّل ما
ق ُك ُّل ِ
واح ٍد م َع قَريبِ ِه" )25( ".ال ُ
"وتكل ُموا بالصد ِ
امعين" (.)29
كانَ صا ِلحا ً للبُنيان
حسب الحا َجة َكي يُعطي ِنع َمةً للس ِ
َ
وحيةٌ عظيمة .قال بُولُس أن اإلتصال ُه َو
درة َ على التفا ُهم واإل ِت ّصال هي مو ِه َبةٌ ُر ِ
إن القُ َ
عليك أن
ؤم ٍن آخر،
َ
عل فيها م َع ُم ِ
ُنيان اآلخرين وإيصا ِل النعمة ل ُهم .ف ُك ُّل مرةٍ تتفا َ
فرصتُنا لب ِ
قيت ب ِه.
أكثر بُنيانا ً مما عندما إلت َ َ
ُ
تتر َكهُ َ
فالعيش في
أثواب الحيا ِة الجديدة ،يقُو ُل لنا" ،أسلُكوا".
كيف نرتدي
بع َد أن يُخ ِب َرنا بُولُس
ُ
َ
َ
أمام األُخرىُ ،خ َ
طوة ً بع َد
سلوكٌ يومي.
َ
ي ،و ُ
المسيح ُه َو إختِ ٌ
بار يوم ّ
فأنت تض ُع ُخطوة ً َ
األخرى ،ويوما ً بع َد اآلخر .هذه هي طريقَةُ الحياة التي نحياها في المسيح.
سس  ،)2 :5كما فع َل المسيح .ثُم" ،أن
س ِس ِيّين أن "يسلُ ُكوا في المحبة" (أف ُ
يُخ ِب ُر بُولُس األف ُ
فثمر النُّور ُه َو في ُك ِّل صالحٍ و ِب ٍ ّر
عاملينَ دائما ً مسرة َ الربّ .
يسلُ ُكوا كأوال ِد النُّور" (ِ ،)1
ُ
و َح ّق .فاسلُ ُكوا في هذه األ ُ ُمور الصا ِلحة والبارة والحقة ،وال تشت َ ِركوا بأعمال ُّ
الظلمة غير
ثم َرة.
ال ُم ِ
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ثُم يقُو ُل بُولُس" ،فان ُ
سنا
ظروا
ورؤو ُ
كيف "تسل ُكونَ بالتدقيق" ( .)15هذا يعني أن نسلُ َك ُ
َ
دركِينَ للحا َج ِة الكبيرة في هذا العالم .إن األعمال
مرفُو َ
عةٌ إلى العالء وأعيُنُنا مفتُو َحةٌُ ،م ِ
اإلجتما ِعية العظيمة ،ال ُمؤسسات اإلج ِتما ِعية العظيمة – ال ُمستشفيات ال ُكبرى ،مآوي
ذلك من ُمؤسسا ٍ
ت – ُو ِج َدت في
األُمهات
العازبات ،مالجئ المنبُوذين اإلرسالية ،وما شابَهَ َ
ِ
هذا العالم بسبب المسيح ،وألن ال ُمؤمنينَ عرفُوا ماذا يعني ل ُهم أي يعي ُ
ت في
شوا في السماويا ِ
نت في المسيح ،سي ُك ُ
العاملَة التي تُري ُد أن تع َم َل
ذلك النوع من الشفقة
ون
لديك َ
َ
المسيح .فإن ُك َ
ِ
ت العالمِ .لهذا يقُو ُل بُولُس "أسل ُكوا بالتدقيق".
شيئا ً ِحيا َل حاجا ِ
كتب
ع المسيح أن "يمتَ ِلئُوا منَ ُّ
في هذا اإلطار يأ ُم ُر بُولُس أتبا َ
الروحِ القُدُس )11( ".لقد َ
بالروح ".إن الكلمات في
َمر الذي في ِه الخالعة ب ِل إمت َ ِلئوا ُّ
بُولُس َحرفِياً" :وال تس َك ُروا بالخ ِ
بالروحِ يعني أن ن ُكونَ
بالروح ".أن ن ُكونَ ُممتَلِئينَ ُّ
اللغَ ِة األصلية تعنيُ " ،كونُوا ُممتَلِئينَ ُّ
يِ ،في
فالرو ُح القُدُس سي ِ
بالروحِ القُدُسُّ .
ُمنقادِينَ ُّ
ُعطينا القُوة َ ِلنَحيا ونسلُ َك في المجا ِل السما ِو ّ
ظر عن ُ
َض الن َ
ظ ُرو ِفنا.
المسيحِ ،بغ ِ ّ
وب للعَالقَات
ثَ ٌ
سس  )12 :2كانَت هذه كلمةُ
يُخبِ ُرنا بُولُس أن اللهَ القَدير أو َك َل عم َل الخدمة "للق ّدِيسين( ".أف ُ
ب بُولُس ،الراعي
س ِ
بُولُس ال ُمفض َلة لما نُس ِ ّمي ِه اليوم ال ِعلمانِ ِيّين وال ِنّساء في الكنيسة .ف ِب َح َ
هدف الراعي هو
درب "،ولكن ال ِعلمانِ ِيّينَ في الكنيسة ُهم ال ِعبو الفَريق .إن
ال ُم ِ
علّ ُم هو "ال ُم ِ ّ
َ
ليخر ُجوا ويع َملُوا عم َل الخدمة .إن
تدريب ،تكميل ،بُنيان ،إلهام ،تعليم ،وتحريض ال ِعلمانِ ِيّين
ُ
هذا ُه َو جز ٌء ها ٌّم جدا ً من ُخط ِة العه ِد الجديد لجوه َِر الكنيس ِة وعم ِلها وهدفِها.
الخدمة من ِخال ِل ال ِق ّدِيسين
سول اإلصحاح
الخامس ،أخ َبرنا أن عم َل ِ
ِ
كتب بُولُس الر ُ
عندما َ
ق إيما ِننا؟ هذا
ب
المنزل .لماذا يُعتَبَ ُر
المكان األصعَب –
يبدأ ُ في
المنزل أصعَ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
مكان لتطبي ِ
فنحن نُظ ِه ُر وجها ً واحدا ً من نُفُو ِسنا للعالَم ،ولكننا عا َدة ً
ُ
ألننا ن ُك ُ
مناز ِلنا.
ون على حقيق ِتنا في ِ
ُ
حيث ن ُك ُ
ون على حقيق ِتنا ،لهذا
فمنزلُنا ُه َو
ما نُظ ِه ُر وجها ً َ
آخر ُمخت َ ِلفا ً وأقل جا ِذ ِبي ٍة للعائِلةِ .
ُ
المكان الذي ينبَغي أن تظ َه َر في ِه حقيقَةُ المسيح في حياتِنا أوالً.
منزلَنا ُه َو
يكت ُ ُ
ب بُولُس أن ِ
َوف الله .أيُّها
سس :25 -21 :5
"...خاضعينَ بع ُ
عض في خ ِ
كتب بُولُس يقُو ُل في أف ُ
ض ُكم ِلبَ ٍ
ِ
َ
رأس المرأَةِ كما أن المسي َح أيضا ً رأس
ضعنَ ِل ِرجا ِل ُكن كما ِللربّ  .ألن الر ُج َل ُه َو
ُ
ال ِنّساء إخ َ
كذلك ال ِنّسا ُء ِلرجا ِل ِهن في
ض ُع الكنيسةُ للمسيح
َ
الكنيسة .و ُه َو ُم ِ
خلّ ُ
ص الجسد .ولكن كما تخ َ
سهُ ألج ِلها".
الرجا ُل ِ
ُك ِّل شَيء .أيُّها ِ ّ
سةَ وأسلَ َم نف َ
أحبُّوا نِسا َء ُكم كما أ َحب المسي ُح أيضا ً ال َكني َ
ب
أعطانا بُولُس ُهنا شيئا ً من أج َم ِل ما عل َمهُ عن اإلرشا ِد
الزوجي الذي نج ُدهُ في الكتا ِ
ِ
الكثير من
ب على
ضعنَ ِلرجا ِل ِهن في ُك ِّل شَيء .يصعُ ُ
المقدس .أخ َب َرنا أنهُ على ال ِنّ ِ
ساء أن تخ َ
ِ
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ض َع ال ِنّسا ُء ِلرجا ِل ِهن في ُك ِّل شَيء.
ال ِنّساء تقبُّ َل هذا التعليم .ولكن بُولُس ال ي ِ
ُعلّ ُم فقط أن تخ َ
سهُ ألج ِلها".
بل أيضا ً يقُو ُل ِ ّ
سةَ وأسلَ َم نف َ
للرجا ِل أن ي ُِحبُّوا نسا َء ُهم "كما أ َحب المسي ُح الكني َ
(عدد )25
بذلك أن الر ُج َل مس ُؤو ٌل عن زو َجتِ ِه
يقص ُد
عندما يقو ُل بُولُس أن الر ُج َل ُه َو
َ
ُ
رأس المرأةِ ،
األمر على الر ُجل ،ألنهُ
زواج ِه وعا ِئلَ ِته .لهذا يُخ ِب ُر اللهُ ال َمرأَة َ بأن تُس ِ ّه َل
وعن ُك ِّل شَيءٍ في
ِ
َ
بذلك:
ضعي لهُ "،يقص ُد القو َل
َ
ِ
ثير من المسؤولية .فعندما يقُو ُل بُولُس للمرأة" ،إخ َ
يحم ُل ال َك َ
وأنت ينبَغي أن ت ُكوني لهُ كما الكنيسةُ
إن زو َج ِك ين َبغي أن ي ُكونَ كما المسي ُح للكنيسة،
َ
ق الر ُجل ُهو" :أ َ ِحبُّوا (نسا َء ُكم) ،كما أحب المسيح؛ أع ُ
طوا
للمسيح.
فالواج ُ
ِ
ب ال ُملقى على عاتِ ِ
كما أعطى؛ و ُكونُوا لزوج ِت ُكم وأوال ِد ُكم كما ُه َو".
ي لألزواجِ واآلباء ،و ُك ُّل الرجال عليهم أن يف َه ُموا هذه
دور ها ٌّم جدا ً أ ُ ِ
إن هذا ُه َو ٌ
عط َ
المسؤولية .فأع َ
ست ال ِنّساء اللواتي ال يستطعنَ أو ال
ظ ُم ُمش ِك َلة في الزيجات المسيحية هي لي َ
الرجا ُل الذينَ ال يق َبلُونَ مسؤُ ولية المحب ِة
يُردنَ ال ُخ ُ
ع ِلرجا ِل ِهن .بل ال ُمش ِكلَةُ ال ُكبرى هي ِ ّ
ضو َ
والعطاء ،وال يقبَلونَ أن ي ُكونُوا كما المسي ُح لزوجاتِ ِهم وأوالدِهم.
نت أبا ً وزوجاً ،إق َب ْل مسؤوليت َ َك لتَ ُكونَ ُك ّل ما يُريد َُك اللهُ أن ت ُكونَهُ .أطلُبْ منهُ أن
فإن ُك َ
ُعط َي َك قُوة َ ال ِنّعمة لت ُكونَ مث َل المسيح في بيتِ َك.
ي ِ
عالقاتٌ حيويَّةٌ في الزواج
ط اللهُ للزواج ،خط َ
عندما خط َ
الروح ،في الفكر،
ط لعالقَ ٍة يُصبِ ُح فيها
شخصان ِ
واحدا ً في ُّ
ِ
كيف َي ُك ُ
واحداً ،إذا
ون
وفي الوح َدةِ الجسدية .بإمكا ِننا أن نتصو َر
تزوجان ِ
شخصان ُم ِ
َ
ؤم ِ
ِ
نان ُم ّ ِ
تصورنا ُهما مربُو َ
ي
ين معا ً بسل ِسلَ ٍة من
الر ِ
خمس حلَقَاتٍ .الحلقَةُ األُولى تُم ِث ّ ُل البُع َد ُّ
ِ
ط ِ
وح ّ
أساس الوح َدةِ في الزواج ،وعالقَةُ
وحيةُ هي
الر ِ
لعالقتِ ِهما – أن ُهما ِ
الروح .فالعالقَةُ ُّ
واح ٌد في ُّ
ُ
بعضهما البعض هي قَويةٌ
سوع
الر ِ
بمقدار قُوةِ عالقَ ِة ُك ٍّل من ُهما م َع ي ُ
الزو َجين ُّ
وحية م َع ِ
ِ
ف المسي ُح على رأ ِس ِه ،والزو ُج
الر ِ
المسيح .إن وح َدت َ ُهما ُّ
وحية يُم ِك ُن إيضا ُحها ب ُمثَلث َي ِق ُ
بمقدار ما تُصبِ ُح
بان من المسيح،
والزو َجةُ على الزا ِويَتَين ال ُّ
ِ
سفلَيَين .فبِ ِ
مقدار ما يقت َ ِر ِ
ب وأقُوى.
أقر ُ
عالقت ُ ُهما م َع ِ
بعضهما البعض َ
ص ُل هي األداة
فكر واحدٍ .فاإل ِت ّصا ُل أو التوا ُ
الحلقَةُ التالية هي اإل ِت ّصال ،أو أن ي ُكونا في ٍ
التي بها نُحا ِف ُ
ص ٌل ج ِيّد ،ي ُك ُ
ون لدينا األداة
ظ على وح َد ِة
زواجنا .فإن كانَ لدينا إ ِت ّصا ٌل أو توا ُ
ِ
زواجنا .فالبكتيريا تتكاث َ ُر في الظالم ولكنها ال
التي بها نستطي ُع أن نع َم َل على عالقَ ِة
ِ
س ِلّ ُ
ور على العالقَة.
تستطي ُع
العيش في النُّور .واإل ِت ّصا ُل يُ َ
ط النُّ َ
َ
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الحلقَةُ التالية هي اإلنسجام أو التنا ُ
ُ
ُرهان الوحدة .أحيانا ً ال يسعُني إال أن
غم ،التي هي ب
كان ال ِقيماً ،وال أهداف ،وال
أتسا َء َل
َ
كيف يُم ِك ُن لهذين الزو َجين أن إجتَ َمعا معاً ،كونَها ال يم ِل ِ
عيش ُمشتَ َركة .ولكن عندما ي ُك ُ
سوف
ي في مكانِ ِه الصحيح،
ون
الر ِ
طريقَةَ ٍ
األساس ُّ
ُ
َ
وح ُّ
الوس َ
خمس حلقَا ٍ
ت
طى في هذه السل ِسلة ال ُمؤلفة من
جام على عدةِ ُ
ِ
ِ
صعُد .ال َحلقَةُ ُ
تجدُونَ اإلن ِس َ
ذلك النوع من محبة آغا ِبّي التي وصفها بُولُس في
هي المحبة .إن هذه المحبة هي َ
مشرو َ
طة .أحد أسباب ع َدم
ُ 1كورنثُوس  .11إن محبة آغا ِبّي هي محبةٌ غير أنانِية وغير
ُ
إستمرارية الزواج عن َد الكثيرين ُه َو األنا ِنية .فال ُّ
كيف
شركا ُء الز ِ
ِ
وجيُّون ال يتعل ُمونَ أبدا ً َ
تعليم
تتمحو ُر حو َل المسيح وحو َل اآلخرين .مث ُل هؤُ الء ُهم بحا َجة ليف َه ُموا
يج َعلُونَ حياتَ ُهم
َ
َ
سوع القائِل" ،مغبُو ٌ
ديناميكية ال ِوح َدة.
ط ُه َو العطا ُء أكثَر من األخذ ".إن محبة آغا ِبّي هي
ِ
ي ُ
ٌ
فرق بينَ الذ َكر واألُنثَى،
ناك
الحلقَةُ التا ِلية هي التفا ُهم أو التف ُّهم .إن التف ُّه َم ُه َو نُ ُم ّو ال ِوح َدةُ .ه َ
بولُس لألزواج أن
اآلخر
و ُك ٌّل من ُهما يحتا ُج أن يتفه َم
كيف يشعُ ُر ويُف ِ ّك ُر ويتصرف .قا َل ُ
َ
َ
بطرس ِ )7 :1ب َك ِلما ٍ
ت أُخرى ،على
ب ال ِفطنَة" مع
ِ
ي" (ُ 1
س ِ
ي ُكونُوا "ساكِنينَ ِب َح َ
َاإلناء ال ِنّسا ِئ ّ
ُشاركُ حياتَهُ معَهُ.
ف
الشريك
َ
ِ
ِ
الشريك اآلخر الذي ي ِ
الزوجي أن ِ
يعر َ
نس ُه َو به َجةُ التعبير عن الوحدة.
فالج ُ
ال َحلقَةُ األخيرة هي الوح َدة ُ الجسدية للزوجِ والزو َجةِ .
صل .ومن ِخال ِل
صى حد من اإل ِت ّصا ِل أو التوا ُ
العالقَةُ الجسدية بينَ الر ُج ِل والمرأة هي أق َ
ي يُع ِبّ ُر ُك ٌّل من الر ُج ِل والمرأة عن ُك ِّل ما تتضمنُهُ الحلقاتُ األُخرى من سلسل ِة
اإل ِت ّحا ِد ِ
الجنس ّ
الوحدةِ هذه.
عندما ت ُك ُ
نس عشرة بالمائة من العالقَة
الج ُ
ون العالقَةُ الجسدية كما ينبَغي أن ت ُكون ،يحتَ ُّل ِ
الزوجية .وعندما ال ت ُك ُ
ون هذه العالقة الجسدية كما ين َبغي أن ت ُكون ،فقد تحتَ ُّل عندها تسعين
ِ
بالمائة من ال ُمش ِكلَة .غا ِلبا ً ما ي ُك ُ
ي ُلو ُجو ِد مشا ِك َل جنسية في الزواج هو أن
ون
ُ
السبب الرئيس ُّ
ناك وح َدة ٌ
الن أن يُع ِبّ َرا ببَه َج ٍة عن ِوح َدةٍ غير مو ُجو َدة أصالً .فإن لم ي ُكن ُه َ
الزو َجين يُحا ِو ِ
ب
الروحِ أو الفكر ،وإن لم ي ُكن ُه َ
ناك ال إنسجا ٌم وال تف ُّه ٌم وال محبةٌ يُعبر عنها ،فهل نتعج ُ
في ُّ
ع ِقيم؟
إذا أصبَ َح اإل ِت ّحا ُد ِ
ي ُمجر َد فراغٍ َ
الجنس ُّ
خرى
العالقاتُ األ ُ َ
الخامس والسادِس سيتكل ُم بُولُس عن
ِ
باإلضافَ ِة إلى هذا التشديد على الزواج ،في اإلصحاحِ
ق ال َيوم
سا َد ِتهم .وإلى َح ٍ ّد ما ،بإستطا َ
العالقَة بينَ العبيد َو َ
ع ِة ال ُمؤمنينَ تطبيقَ هذه الحقا ِئ ِ
اب عمل (أُن ُ
سس  .)9 -5 :6األوال ُد واأله ُل أيضا ً ل َديهم مبادِئ
ظر أف ُ
ك ُموظفِينَ وأربَ َ
يُط ِبّقُونَها (أُن ُ
سس  .)2 -1 :6في هذه اإلصحاحات ،يقُو ُل بُولُس أن تطبيقَ الحقائِق في
ظر أف ُ
لك .قد نُس ِ ّمي المق َ
الرسالة،
الشخص
هذه الرسالة يب َدأ ُ م َع
ب َ
ي في هذه ِ ّ
األقر ِ
ِ
َ
ط َع التط ِبيق ّ
وب ِللعالقاتِ".
"ث َ ٌ
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الروح،
سل ِبية .ففي عالَ ِم ُّ
بارة "السما ِويات" بطريقَ ٍة َ
في اإلصحاحِ السادِس ،يستَخ ِد ُم بُولُس ِع َ
معر َكةٌ ُروحية ،وأن
ُه َ
ناك أروا ٌح صا ِلحة وأروا ٌح ِش ِ ّريرة .يقُو ُل بُولُس أن معر َكتَنا هي َ
"الرؤساء والسالطين وأجنا ِد الش ِ ّر
عد ُُّونا على أنهُ ُّ
عدُونا ُه َو في عالَ ِم ُّ
ص ُ
ف َ
الروح .يُو َ
سس .)12 :6
الر ِ
وحية في السما ِويات( ".أف ُ
ُّ
صرينَ على
صار ُر ِ
ي هي أن ن ُكونَ ُمنت َ ِ
َعيش في إن ِت ٍ
الو ِحي َدة ُ التي بها نستطي ُع أن ن َ
وح ّ
الطريقَة َ
نحم َل سال َح الله (.)17 -11
صرينَ ُروحياً ،علينا أن ِ
الر ِ
هذه القُوات ُّ
وحية .و ِل َكي ن ُكونَ ُمنت َ ِ
وحية.
وض
ض َع سال َح الل ِه
الر ِ
ِ
معار َكنا ُّ
الكامل ،ومن ثَم أن ُ
ف ُك ُّل َي ٍ
وم علينا أن ن َ
نخر َج ِل َكي ن ُخ َ
ِ
رس
ع ال ِب ّر ،وأن ِ
س دِر َ
نحم َل ت ُ َ
يُخ ِب ُرنا بُولُس أنهُ علينا أن نض َع ُخو َذة َ الخالص وأن نل َب َ
شاركة اإلنجيل.
اإليمان
وسيف ُّ
الروح الذي ُه َو كلمةُ الله ،وأن ت ُكونَ أحذِيتُنا هي الرغبة ب ُم َ
َ
وحية التي
الر ِ
سها بِ ُروحِ الصالة .هذه هي األس ِلحة ُّ
إن ُكل قِطعَ ٍة من السالح ينبَغي أن نلبَ َ
ليس
ف من أج ِل الربّ ِ في هذا العالَ ِم
ِ
حار َ
الخاطئ .علينا أن نُ ِ
بَ ،
علينا أن نتسل َح بها ،لكي ن ِق َ
الروحِ القُدُس.
ِبقُو ِتنا ،ولكن ِبقُو ِة ُّ
لطان الخطية؟ وهل
فهل
ف في ذهنِ َك أن َك خلُ َ
َ
صت من ُ
تعر ُ
وضعت ُخو َذة َ الخالص؟ وهل ِ
س ِ
كيف
ف
ي بدرعِ البِ ّر أو ال ُّ
صدر َك َم ِ
ُ
تعر ُ
سلُوك ال َح َ
رس اإليمان؟ وهل ِ
َ
سن؟ وهل تستخدِم ت ُ َ
حم ٌّ
لتبشير
قدميك حذا َء اإلستعداد
الروح ،الذي ُه َو كلمةُ الله؟ وهل تحت َذِي في
تستخ ِد ُم
َ
سيف ُّ
ِ
َ
تحم ُل ُكل ِقطعَ ِة سالحٍ ِب ُروحِ الصالة؟
اآلخرينَ باإلنجيل؟ وهل ِ
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الفص ُل الثا ِلث
سول إلى أه ِل فيلبِي
رسالَةُ بُولُس الر ُ
سول بُولُس لل ِفيل ِبّ ِيّين ،علينا أن نتذك َر أن الكنيسةَ في فيل ِبّي كانت
ستَنا ِلرسالَ ِة الر ُ
إذ نب َدأ ُ دِرا َ
سول .فلقد رأى َر ُجالً يقُولُ" ،أعبُر إلى
لرؤيا سما ِوية رآها بُولُس الر ُ
ست نتي َجةً ُ
قد تأس َ
وروبا
شار اإلنجيل
ق إلى أ ُ ُ
َ
مكدونية وأ َ ِعنا( ".أعمال  .)9 :16إن إنتِ َ
والحضارة من الشر ِ
الرؤيا السما ِوية.
وباقي الغرب كانَ نتي َجةً لهذه ُّ
ف الرا ِب َ
ط بينَ
بع َد أن َ
ص ُ
ترك بُولُس فِيل ِبّي ،أص َب َحت ِفيل ِبّي كنيستَهُ ال ُمفضلَة .والكلمةُ التي تَ ِ
بعبارة "ش َِر َكةٌ في
ُشير بُولُس إلى كنيس ِة فيل ِبّي
بُولُس وكنيسة فيل ِبّي هي كلمة "ش َِر َكة ".وي ُ
َ
سة ُ
اإلنجيل( ".فيل ِبّي  )5 :1هذه ُ
ورة ٌ جميلَةٌ عما ينبَغي أن ت ُكونَهُ ُك ُّل كنيس ٍة اليوم .فالكني َ
ص َ
ُ
تطبيق المأ ُمورية العُظمى وإيصال
َير أعضائِها ،ألن ه َدفَها ُه َو
هي ُمؤس َ
َير غ ِ
سة تُو َج ُد ِلخ ِ
الخارجي.
اإلنجيل إلى العالم
ِ
كانت كنيسةُ فيل ِبّي كنيسةَ بُولُس الن ُمو َذ ِجية ،ألنها كانت كنيسةً إرسا ِلية .بإمكانِ ُكم أن تروا
ذكر بُولُس كلمة إنجيل.
هذا في اإلصحاحِ األول من ِ ّ
الرسالة ،إذا الحظتُم كم مرة ً َ
ست بالحقيقَ ٍة رسالةً تعليمية؛ َبل هي رسالَةُ محبة .إنها رسالةُ
إن ِرسالَةَ بُولُس إلى ال ِفيل ِبّ ِيّين لي َ
ُ
كر جميلَةٌ و ُمو َحى بها .فلقد كانت كنيسةُ فيل ِبّي مركزَ دعم بُولُس ل ُمساعدتِ ِه ما ِليا ً بينما كانَ
ش ٍ
يخ ُد ُم ُ
شعوبا ً في ُمد ٍُن أُخرى.
واح َدة ً من "رسائِ ِل السجن ".فالرسائِ ُل إلى أه ِل
إن ِرسالَةَ بُولُس إلى ال ِفيل ِبّ ِيّين كانت أيضا ً ِ
وثاوس الثا ِن َية ،تُسمى جميعُها رسا ِئ َل السجن ،ألنها
أف ُ
سس ،فيل ِبّيُ ،كولُو ِسي ،فيل ُمون ،وتي ُم ُ
دعم بُولُس ِخال َل سجنِ ِه،
ُك ِتبَت عندما كانَ بُولُس في السجن .تابَ َع ال ُم ِ
ؤمنُونَ ال ِفيل ِبّيُّون َ
ب
كتب ل ُهم قائِالً" ،لَستُ أطلُ ُ
بإرسا ِلهم لهُ تقدِمات .و ِل َكي يش ُك َر بُولُس ال ِفيل ِبّ ِيّين على تقدمتِهمَ ،
ئ
مر ال ُمتكاثِ َر ِل ِحسا ِب ُكم( ".فيل ِبّي  )17 :2لقد
ال َع ِطية َبل أطلُ ُ
عرف بُولُس أن اللهَ سيُكافِ ُ
ب الث َ
َ
الفيل ِبّ ِيّينَ كثيرا ً على إرسا ِلهم ُمساعدة ً لهُ.
ع
تُق ِ ّد ُم لنا اإلصحاحاتُ األربَعة من فِيل ِبّي وصفا ً للحياةِ ال ُمت َ َ
ش ِبّ َهة بالمسيح .إن مو ُ
ضو َ
سفَة ورغ َبة العيش مثل المسيحُ ".هنا يُظ ِه ُر لنا بُولُس من حياتِ ِه
اإلصحاح األول ُه َو "فل َ
سوع المسيح.
كيف
الشخصية
نعيش كأتباع لي ُ
ُ
َ
يكتب بُولس عن "نماذِج الحياة ال ُمتَش ِبّهة بالمسيح ".يُعطينا بُولُس ِعدة َ
في اإلصحاحِ الثاني
ُ
داء بالمسيح.
أمثِلَة عن
أشخاص شكلُوا ُكالً من الفلسفَ ِة والرغبَ ِة باإلقتِ ِ
ٍ
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أكثر
عن "القصد وال ُمكافَأة
ِ
في اإلصحاحِ الثا ِلث ،يك ِش ُ
لإلقتداء بالمسيح ".وكما فع َل َ
ف بُولُس ِ
ق دمشق .هذه المرة ركزَ على نتائج
ذكر ثا ِن َيةً إخ ِت َ
سفر األعمالَ ،
من مرة في ِ
بارهُ على طري ِ
معرفة إرادة الله .يُس ِ ّمي بُولُس إرا َدة َ الله
هذا اإلخ ِتبار .وخال َل ذلك يُخبِ ُرنا
كيف يُم ِك ُن ِ
َ
كيف نج ُد هذه ال ُمكافأة أو
سوع( ".فيل ِبّي  )12 :1يُخ ِب ُرنا
"جعالَة دعوة الله العُليا في المسيح ي ُ
َ
سوع.
الجعالة ،أي
ف لنُفُو ِسنا دعوة الله العُليا في المسيح ي ُ
كيف نكت َ ِش ُ
َ
"توصيَةُ
سميتُهُ
في اإلصحاحِ الرابِع ،يض ُع بُولُس أما َمنا إصحاحا ً ع َم ِليا ً جداً ،الذي يُم ِكنُنا ت َ ِ
ِ
داء بالمسيح ".بكلما ٍ
نعيش في المسيح ،ونُر ِ ّك ُز
كيف
ت عملي ٍة جداً ،يُخ ِبرنا بُولُس
بُولُس لإلقتِ ِ
ُ
َ
ي.
أفكارنا على مو ُ
َ
ضوع حفظ الله لنا في حال ِة السالم الشخص ّ
عونا نَن ُ
وإذا ن َ
ظ ُر اآلن إلى رسالة بُولُس إلى كنيستِ ِه ال ُمفَضلَة،
المنظار ،د ُ
ظرنا من هذا ِ
إصحاحا ً بع َد اآلخر.
َغف إتِباعِ المسيح
فل َ
سفَةُ وش ُ
ور َجا ِئي أ ِنّي ال
في األعداد  22و 21من اإلصحاحِ األول ،يقُو ُل بُولُس،
َ
ظاري َ
"حسب إن ِت ِ
سدِي
ين َك َذ ِل َك اآلن يتعظ ُم ال َمسي ُح في َج َ
أُخزَ ى في شَيءٍ بَ ْل بِ ُك ِّل ُمجا َه َرةٍ كما في ُك ِّل ِح ٍ
سوا ٌء كانَ ِب َحياةٍ أم بِ َموتٍ .ألن لي الحياة ُ هي المسيح وال َموتُ ُه َو ِرب ٌح( ".فيل ِبّي ،22 :1
َ
)21
سفَةَ
ق حياةِ هذا التابع
ي على
ِ
بِالنسبَ ِة لبُولُس ،إن فل َ
َ
أساس إمكا ِني ِة إنفا ِ
وشغف تابِعِ المسيح َمب ِن ٌّ
كيف يرت َ ِب ُ
ط شغَفُهُ
سفَتَهُ لل َحياةِ في المسيح عندما يُخ ِب ُرنا
والتضحية بها .وهكذا يُق ِ ّد ُم بُولُس فل َ
َ
سياق ما معناهُ" :أُري ُد أن يتعظ َم المسي ُح في
للحياة ب َكونِ ِه في السجن .يقُو ُل بُولُس في هذا ال ِ ّ
تعظيم
صح ٍة أم ِب َم َرض .فإن أحيا ،فإن
جنِ ،ب ِ
َج َ
سدي ،سوا ٌء ِبحيا ٍة أم ِب َموت ،ب ُح ِ ّري ٍة أم ِب ِس ٍ
َ
أعيش من أج ِله .وإن أ َ ُم ْ
ت ،فأُري ُد أن يتعظ َم المسي ُح في
ف الوحي ُد الذي
ُ
المسيح ُه َو اله َد ُ
سفَةُ
شخص يحيا بال ِفعل حياتَهُ في المسيح.
ٍ
َموتِي ".هذه هي فل َ
ي ،يُش ِ ّد ُد اإلصحا ُح األو ُل من رسال ِة فيل ِبّي أيضا ً على فكرة
فعالوة ً على إلتِ ِ
زام ال ُمؤمن الفَر ِد ّ
َ
أن الحياة في المسيح هي مثل رياضة الفريق .فالربُّ يُري ُد أن تُؤ ِ ّه َل الكنيسةُ ال ِق ّدِيسين
ق أعضاء ِالكنيس ِة
ِ
للخدمة .وعندما ي ِ
ُدركُ ال ِعلمانِيُّونَ أن ُكل خدمة الكنيسة ُملقاة ٌ على عاتِ ِ
ون كنيسةُ المسيح كما ُخ ِ ّ
ط َ
سوف نُتَ ِ ّم ُم المأ ُموريةَ العُظمى ،وست ُك ُ
ط لها أن ت ُكون
كافةً ،عندها
َ
بالحقيقة.
الحقا ً في اإلصحاحِ األول ،يُق ِ ّد ُم بُولُس وصفا ً جميالً للكنيسة" :فَقَط عي ُ
شوا كما َي ِح ُّق إلنجي ِل
ِ
واح ٍد
ور ُكم أن ُكم تثبُتُونَ في ُروحٍ ِ
المسيح حتى إذا ِجئتُ ورأَيت ُ ُكم أو ُكنتُ غا ِئبا ً أس َم ُع أ ُ ُم َ
إليمان اإلنجيل( ".فيل ِبّي )27 :1
واح َدةٍ
َفس ِ
ُمجاهِدينَ معا ً بن ِ
ِ
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سةٌ ي ُك ُ
عض ٍو من
يُم ِك ُن
ون ُك ُّل ُ
ُ
تفسير ِمثا ِل بُولُس للكنيس ِة الن ُمو َذ ِجية عن َدهُ كالتالي" :كني َ
أعضا ِئها في ال َمسيح؛ فجمي ُع أُول ِئ َك الذين ُهم في المسيح هم مثل المسيح؛ وأول ِئ َك الذين ُهم
عة ،بشك ٍل دراماتِيكي ،مما يُس ِ ّه ُل
في المسيح ويُشبِهونَ المسيح ُهم ُمت َ َ
ش ِبّ ُهونَ بالمسيح كجما َ
الوصف للكنيس ِة الم َح ِلّية حالَةَ كنيستِ َك
ُؤمنُوا باإلنجيل .هل يُم ِث ّ ُل هذا
على الناس أن ي ِ
ُ
ي للمسيح ،ويحيا
المحلّية؟ وهل بإمكا ِن َك أن تقُو َل أن ُكل ُ
ِ
عض ٍو في كنيس ِت َك ُهو تا ِب ٌع حقيق ٌّ
غير ال ُمؤمنينَ اإليمانَ باإلنجيل ألنهم الحظوا
حياة ً كما يَ ِح ُّق إلنجي ِل المسيح؟ وهل يَق َب ُل ُ
يعيش بها أعضا ُء كنيستِ ُكم معاً ،بطريقَ ٍة تتشبهُ بالمسيح؟
الطريقة التي
ُ
سول إلى أه ِل فِيل ِبّي تُظ ِه ُر لنا ِمثاالً عن طبيعة ،جوهَر ،وعمل
إن ِر ٍِسالَةَ بُولُس الر ُ
سوع
الكنيسة .إن هذا ِ
ي ٍ لي ُ
المثال ينبَغي أن يُق ّد َِم نموذجا ً يُحتَذى ل ُك ِّل كنيسة ،ول ُك ِّل تِلمي ٍذ حقيق ّ
ومث َل المسيح.
المسيح ،عن َ
شغَف وفلسفة العيش يوميا ً في المسيحِ ِ
شبهة بالمسيح
نما ِذ ٌ
ج عن الحياة ال ُمت َ ِ
ع رسالَ ِة بُولُس لل ِفيل ِبّ ِيّين هو "التشبُّه بالمسيح ".في اإلصحاحِ الثا ِني ،يُعطينا بُولُس
إن مو ُ
ضو َ
داء بالمسيح .يقُو ُل بُولُس للفيل ِبّ ِيّين أن الحياة َ ال ُمتَش ِبّ َهة بالمسيح تعني
الن ُمو َذ َج العام عن اإلقتِ ِ
عا َء ُمح ِبّينَ و ُمتماثِلينَ معا ً في فِكرنا.
تواضعين ُو َد َ
أن ن ُكونَ ُم ِ
ص بُولُس
عندما عل َم بُولُس ال ِفيل ِبّ ِيّينَ أن ي ُكونُوا ُودعاء ،عل َمهم
بذلك التوا ُ
َ
ض َع والمحبة .يُل ِ ّخ ُ
ض َل من أنفُ ِس ِهم( ".فيل ِبّي  )1 :2لم
ب قائِالً" :حاسِبينَ بع ُ
المحبةَ عندما يكت ُ ُ
ض ُكم البعض أف َ
ذلك النوع من المحبة غير
ي ُكن بُولُس يتكل ُم عن الخجل أو عدم إحترام الذات ،بل عن َ
ضع الذي ي َُر ِفّ ُع اآلخَرين.
األنانية ،والتوا ُ
ئ
ذلك.
كر َك مملووءا ً بالمحبة،
َب إلى أبعد من َ
سوف تذه ُ
فالشخص الذي يمت َ ِل ُ
ُ
فإن كانَ ِف ُ
َ
اس ب ُكم إفعَلُوا هكذا أنتُم
فِ ُ
كرهُ بالمحبة يُط ِبّ ُق القاع َدة َ الذهبية" :ف ُك ُّل ما تُريدُونَ أن يفعَ َل الن ُ
وس واألنبِياء( ".متى  )12 :7يُع ِبّ ُر بُولُس عن القاع َدةِ الذ َهبِية
أيضا ً ب ِهم .ألن هذا ُه َو النا ُم ُ
كالتالي" :ال تن ُ
واح ٍد إلى ما ُه َو آلخَرينَ أيضاً".
واح ٍد إلى ما ُه َو ِلنَف ِس ِه َب ْل ُك ُّل ِ
ظ ُروا ُك ُّل ِ
موم ومشا ِك َل اآلخرينَ
(فيل ِبّي  )2 :2فهل َ
أنت تُف ِ ّك ُر ِب ُه ُم ِ
وم َك ومشا ِك ِل َك أوالً؟ أم أن َك ت َ
ض ُع ُه َ
قب َل مشا ِك ِل َك الشخصية؟
عندما ن ُك ُ
نتجاو ُز عوائِقَ األنا ِنية
تتمحو ُر حياتُنا حو َل المحبة،
ون ُودعا َء ال ِفكر ،وعندما
َ
َ
واح ٌد ورو ٌح
كر ِ
ونُص ِبح ُمتشا ِبهينَ في الفكر .يقُو ُل بُولُس أنهُ علينا أن نُ َبرهِنَ أننا لدينا ِف ٌ
واح ٌد بينَنا (أن ُ
ظر فيل ِبّي  .)27 :1إن تالمي َذ المسيح ي ُك ُ
ون لديهم أحيانا ً نزاعاتٌ في كنيسة
المسيح .وعادة ً عندما ت ُك ُ
خلف هذه النزاعات
ون بينَهم هكذا نزاعات أو ُخصومات ،تَج ُد
َ
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فسوف نج ُد
صومات ال ِكبرياء واألنا ِنية .إن ُكنا ُو َدعا َء ُم ِح ِبّينَ و ُمتشا ِبهينَ في الفكر،
وال ُخ ُ
َ
ُحلُوالً لهذه ال ِنّزاعات في كنا ِئ ِسنا.
ِمثا ُل المسيح
بعض األمثِلَة .أوالًُ ،هنا َ ِمثا ُل المسيح (أن ُ
ظر
تقديم ِه لهذه الحقائِق ،إنتَقَ َل بُولُس ليذ ُك َر
بع َد
ِ
َ
فيل ِبّي .)11 -5 :2
سوع لم يُصبِ َح إنسانا ً ِببَسا َ
ع
في ُ
سهُ وأطا َ
طة .لقد أصبَ َح عبدا ً للبَشَر ،وخادِما ً للناس .وض َع نف َ
سهُ بهذه
حتى الموت ،ما ِئتا ً على الصليب من أج ِل خطايا العالم .وألن ي ُ
سو َ
ع وض َع نف َ
الطريقة ،عظ َمهُ اللهُ ورف َعهُ)9( .
ضعٍ ومحبة ،هكذا علينا ُ
نحن أن نفع َل .فال
بالنسبَ ِة لبُولُس ،تماما ً كما تنازَ َل المسي ُح بتوا ُ
تتمحو َر حياتُنا حو َل ذواتِنا ،بَل حو َل اآلخرين ،حو َل المسيح ،وحو َل المحبة ،لكي
ينبَغي أن
َ
ت ُكونَ حياتُنا ِمثاالً لآلخرين عما تعني ِه الحياة ُ في المسيح ومثل المسيح.
ِمثا ُل بُولُس
كتب يقُول" ،لَ ِكننِي وإن ُكنتُ
في اإلصحاحِ الثاني ،يُق ِ ّد ُم بُولُس أيضا ً ِمثا َل حيا ِت ِه الشخصيةَ .
فر ُح م َع ُكم أج َم ِعين .و ِبهذا عينِ ِه ُك ُونوا أنتُم
س ِك ُ
ب أيضا ً على َذ ِبي َح ِة إيمانِ ُكم وخدمتِ ِه أ ُ َ
أَن َ
س ُّر وأ َ َ
وافر ُحوا معي ".يُخ ِب ُرنا بُولُس أنهُ ُه َو بنف ِس ِه يت َب ُع ِمثا َل المسيح .ففي عبا َدةِ
َم ُ
ورينَ أيضا ً َ
سر ِ
ُ
ب الكا ِه ُن تق ِد َمةً على
الهيكل في العه ِد القديم ،كانَ لديهم "تق ِدماتُ السكيب"،
حيث كانَ يس ُك ُ
ي ال ِفيل ِبّيُّونَ إلى
ب هذه ،وكأن حياتَهُ تُس َك ُ
سهُ بذبائِحِ السكي ِ
المذبَح .لقد شبهَ بُولُس نف َ
ب ِل َكي يأتِ َ
اإليمان.
وثاوس
ِمثال تي ُم ُ
وثاوس ِل َكي
كتب بُولُس يقُول" :على أ ِنّي أر ُجو في الربّ ِ ي ُ
سو َ
ثُم َ
ع أن أُر ِس َل إلي ُكم َ
سريعا ً ِتي ُم ُ
نظير نفسي يَهت َ ُّم بأحوا ِل ُكم بإخالص.
ليس لي أح ٌد آخر
ُ
ت َ ِط َ
يب نَف ِسي إذا عرفتُ أحوالَ ُكم .ألن َ
تعرفُونَ أنهُ
إ ِذ الجمي ُع َيطلُبُونَ ما ُه َو ألَنفُ ِس ِهم ال ما ُه َو لي ُ
سوع المسيح .وأما إخ ِت ُ
بارهُ فأَنتُم ِ
وثاوس ب ُك ِّل
َك َولَ ٍد م َع أ ٍ
ب خ َد َم معي ألج ِل اإلنجيل( ".فيل ِبّي  )22 -19 :2لقد كانَ تي ُم ُ
سوع المسيح.
ُو ُ
ضوح تِلميذا ً ُم َكرسا ً لي ُ
الرسالَة إلى أه ِل فيل ِبّي ،يُق ِ ّد ُم بُولُس ِمثا َل الر ُج ِل الشيخ،
في نِها َي ِة هذه الفصل الثاني من هذه ِ ّ
وصف بُولُس
كيف
الحظوا
أبفروديتُس ،الذي
جلب تق ِد َمةَ ال ِفيل ِبّ ِّيين إلى بُولُس في السجنِ .
ُ
َ
َ
َ
سولكم والخا ِد ُم لحا َجتي( ".فيل ِبّي :2
أبفروديتُوس" :أخي
ِ
ور ُ
ُ
والعامل معي وال ُمتَ َج ِنّد معي َ
ناك عدة ُ ُمستَويا ٍ
ت من الشركة في جس ِد المسيح .أعت َ ِق ُد أن بُولُس يُرينا شيئا ً عن هذه
ُ )25ه َ
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وعام ٍل م َعهُ،
أبفروديتُس ،كأخٍ لهُ،
ِ
ف هذا الر ُجل الشيخُ ،
ص ُ
ال ُمستويات من الشركة عندما َي ِ
و ُمت َ َج ِنّ ٍد م َعهُ ،ورسولُهُ وخا ِد ُم حا َج ِت ِه.
ذهن بُولُس ،األ ُخ كانَ شخصا ً آخر في
ماذا تَعني هذه ال ُمست َوياتُ من الش ِر َكة؟ أعت َ ِق ُد أنهُ في ِ
ع ِم َل إلى جانِ ِب ِه ،وفي وح َدةٍ وتنا ُ
غ ٍم م َعهُ،
المسيح م َعهُ .بالنسبَ ِة لبُولُس ،كانَ
ِ
العام ُل م َعهُ أخا ً َ
شخص خا َ
ط َر بحيا ِت ِه إلى
في المسيحِ وألج ِل المسيح .وبالنس َب ِة لبُولُس ،ال ُمتَج ِنّ ُد م َعهُ ُه َو
ٌ
فأبفرودِيتُس ُه َو ِمثا ٌل لهذه ال ُمستوياتُ الثالثة من العالقة
جانِبِ ِه ،في المسيح وألج ِل المسيح.
ُ
لواضحِ أن هذا الر ُجل الشيخ ُه َو
م َع بُولُس ،والر ُ
س ُل من أه ِل فيل ِبّي .فمن ا ِ
سول والخا ِد ُم ال ُمر َ
ش ِبّ َهة بالمسيح.
ِمثا ٌل آخر عن الحياة ال ُمتَ َ
ُمكافَأَة الحياة ال ُمتَش َِبهة بالمسيح
ب بُولُس عن إدرا ِك ِه لل َه َدف الذي
َص ُل إلى اإلصحاحِ الثا ِلث من ِرسالَ ِة فيل ِبّي ،يكت ُ ُ
عندما ن ِ
سوع على َ
ق دمشق .في األعداد  ،11 -1يُخ ِب ُرنا بُولُس عن
ألج ِل ِه أدر َكهُ المسي ُح ي ُ
طري ِ
بار تجديدهِ ،وخاصةً عن نتائجِ هذا اإلخ ِتبار .يذ ُك ُر بُولُس ُكل األشياء التي إعتَ َب َرها مرة ً
إخ ِت ِ
إنجازا ٍ
ي
بيرةَ ،ك َكونِ ِه فَ ِ ّريسيا ً مثالً .فإنجازاتُ بُولُس كانَت
ِ
موض َع ٍ
ت َك َ
فخر لهُ قب َل أن يلت َ ِق َ
بالمسيح .ولكن عندما تجد َد ،تغَي َرت ُوج َهةُ َن َ
ظ ِرهِ ،وإعتَبَ َر هذه األ ُ ُمور "نِفايَةً" ( .)1لقد
أع َ
سو ُل بُولُس،
طاهُ اللهُ اآلنَ أ ُ ُمورا ً أكثَر ليع َملَها .يُعت َ َب ُر هذا إصحاحا ً رائِعا ً يُعطينا في ِه الر ُ
شاف إرا َدةِ الل ِه ِلحياتِنا.
من ِخال ِل ِمثا ِل حياتِ ِه الشخصية ،وصفا ً ُممتازا ً إلكتِ ِ
الح ُ
ذلك
داخلية عندما تجد َد .ولقد خر َج بُولُس من َ
ورةٍ ِ
أوالًِ ،
ظوا أن بُولُس إجتازَ في ث َ َ
ف
ف إرا َدة َ الل ِه ِلحياتِه .ومن ثَم ن َِج ُدهُ يُحا ِو ُل أن ِ
اإلخ ِتبار الث ِ
يعر َ
ي ِبقَرار حا ِسم أن يكت َ ِش َ
ور ّ
ديناميكية قُوة قيامة المسيح في حيا ِته.
ِ
سباق .و ِل َكي يربَ َح هذه
كض في هذا ال ِ ّ
ق ،و ُه َ
وكأن بُولُس ير ُك ُ
ناك قا ِع َدة ٌ للر ِ
ض في ِسبا ٍ
قدار النُّور والتمييز الذي
ف إرا َدة َ الله ،القا ِع َدة ُ هي أن ن ُكونَ ُم ِطيعِينَ ِل ِم ِ
ال ُمكافَأة ،ول َكي ِ
يعر َ
فسوف يم َن ُحنا اللهُ
سلَكنا على أساس النُّور الذي يمن ُحنا إياهُ اللهُ اآلن،
لدينا إياهُ اآلن .فإذا َ
َ
ف إرا َدتَهُ
سباق
الكاملة .يُس ِ ّمي بُولُس ال ُمكافأة في نهايَ ِة ال ِ ّ
ِ
المزي َد من النُّور إلى أن نكت َ ِش َ
سوع)12( ".
عوة الله العُليا في المسيحِ ي ُ
"جعالَة َد َ
ب عن تَص ِف َي ِة أولوياتِ ِه إلى
يُعطينا بُولُس مفا ِتي َح إضافِية عن
ف إرا َدة َ الل ِه .ف ُه َو يكت ُ ُ
كيف نكت َ ِش ُ
َ
سى ما ُه َو وراء وأمت َ ُّد إلى ما ُه َو قُدام )11( ".من
واحد .وهذا الشي ُء
ِ
شَيءٍ ِ
الواح ُد ُه َو" ،أن َ
نحو
ع أن يُر ِ ّكزَ أولوياتِ ِه على شيءٍ ِ
الجدير بال ُمال َحظة أن بُولُس إستطا َ
ِ
واحدٍ" :أسعَى َ
سوع)12( ".
دعوةِ الل ِه العُليا في ال َمسيحِ ي ُ
الغ ََرض ،ألج ِل جعالَ ِة َ
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سوع ،إلتَقيتُما
عةُ القَويةُ أن َك ،عندما إلت َ َ
يك مث ُل هذا اإله ِتمام؟ وهل ل َد َ
فهل ل َد َ
قيت بي ُ
يك القنا َ
أمرا ً ُمحددا ً يُريد َُك أن تع َملَهُ من أج ِل ِه؟ وهل
ؤم ُن أن ُه َ
َ
أنت و ُه َو من أج ِل ه َدف؟ وهل ت ُ ِ
ناك َ
سوع؟
نحو ُمكافأةِ أو جعالَ ِة دعوةِ الله العُليا في المسيحِ ي ُ
تسعى َ
ت الن َ
ي
يُعطينا بُولُس
بعض ُو ُجها ِ
َ
دعوةِ الل ِه العُليا :أن نُ َ
ظر حو َل كيفي ِة ِربحِ جعالَ ِة َ
ص ِفّ َ
سى ُكل ما ُه َو وراء ،ونسعى إلى ما ُه َو قُدام ،وأن نحيا
أولويا ِتنا إلى شَيءٍ واحد ،وأن نن َ
بمقدار ما نستطي ُع ُرؤيتها.
أساس النُّور الذي لدينا ،وأن نسلُ َك في إرا َدةِ الله لليوم
على
ِ
ِ
سالم
وصيَةٌ لل َّ
تَ ِ
كتب بُولُس عن السالم في اإلصحاحِ الرا ِبع من رسالتِ ِه إلى أه ِل فيل ِبّي .ف ُه َو لم ي ُكن يُف ِ ّك ُر
َ
سوع من ِخال ِل ذبيحتِ ِه على
بِسال ِم هذا العالم ،وال حتى بِالسالم م َع الله الذي حققَهُ لنا ي ُ
سالم الله .فسال ُم
ُشاركُ معنا بُولُس
األخبار السارة أن ُه َ
عر ُ
ف بِ ِ
ناك حقيقَةً جميلَةً ت ُ َ
َ
الصليب .ي ِ
السالم ال ُمست َ ِم ّر الذي في ِه يح َف ُ
شرو َ
ظنا اللهُ إن ُكنا نُح ِقّ ُق ُ
طهُ .في فِيل ِبّي ،2
الل ِه ُه َو حالَةٌ من
ِ
ص َل على هذا السالم
يُعطينا بُولُس إثني
عشر شرطا ً يتوج ُ
ب علينا تَل ِبيتُها ،إن ُكنا نُري ُد أن نح َ
َ
ونحت َ ِف َ
ظ ب ِه.
شر ُ
طهُ األو ُل ُه َو" ،ال تَهت َ ُّموا بِشَيء )6( ".يقُو ُل لنا بُولُس أن ال نهتَم وال نقلَقَ  ،ألن القَلَقَ
ف الطاقَةَ التي نحتا ُجها ل ُموا َج َه ِة
ليس فقط غير ُمجدِي ،بل ُه َو أيضا ً ُم َد ِ ّم ٌر .فالقَلَ ُق يتلُ ُ
َ
مشا ِك ِلنا.
صلُّوا ألج ِل ُك ِّل شَيء )6( ".فمهما كانت ُ
شر ُ
ظروفُنا ،ومهما كانت
طهُ الثاني للسالم ُه َوَ " ،
بيرةً ،فلدينا إم ِت ُ
ياز الصالةِ لله .فسوا ٌء كانت صالتُنا ستُؤ ّدِي إلى إنقاذِنا من وضعنا
مشا ِكلُنا َك َ
ثم َرة ٌ في ُك ِّل حال .لهذا،
الصعب ،أم إلى ِنع َم ِة إح ِتما ِل هذه المشا ِكل ،فالصالة ُ نا ِف َعةٌ و ُم ِ
ص ِّل ألج ِل ُك ِّل شَيء.
لنُ َ
الشر ُ
ط الثا ِل ُ
ث الذي يضعُهُ بُولُس للسالم ،لهُ عال َقةٌ بالتفكير .يقُول" ،إفتَ ِك ُروا في ُك ِّل ما ُه َو
صا ِل ٌح )1( ".يُش ِ ّجعُنا بُولُس لنُف ِ ّك َر ب ُك ِّل ما ُه َو َح ٌّقُ ،ك ّل ما ُه َو جليلُ ،ك ّل ما ُه َو عادِلُ ،ك ّل
فأفكارنا هي مثل الخراف،
كيف سنُف ِ ّك ُر بهذه األُمور.
ما ُه َو طا ِهرُ ،ك ّل ما ُه َو ُم ِس ّر .فلنُ َح ِ ّد ْد
ُ
َ
ُ
أفكارنا تَقُودُنا.
ع
أفكارنا،
ونحن بمثابَ ِة الراعي لنقُو َد
وليس لند َ
َ
َ
َ
كتب بُولُس هذا ،كانَ أيضا ً يُخ ِب ُرنا عن مفتاح سالمتِ ِه وإستِقا َمتِ ِه
ِبصرا َحة ،أعت َ ِق ُد أنهُ عندما َ
ليس َح ٌّق ،وال َجليلٌ ،وال
الشخصية .فعندما كانَ في السجن ،تعر َ
ض بُولُس ل ُك ِّل ما ُه َو َ
ئ األخبار .لهذا كانَ علي ِه أن يُر ِ ّكزَ
س ِيّ َ
ض ِل ُك ِّل ما كانَ بَ ِشعا ً و َ
عا ِد ٌل ،وال طا ِه ٌر ،ال َبل تعر َ
فكرهُ على هذه األ ُ ُمور الصا ِلحة واإليجا ِبية ،لكي يتحم َل ضغ َ
ط السجن.
َ
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ُ
هو ٌ
سلمت ُ ُموهُ
ي للغَا َية .يقُول" ،وما تعلمت ُ ُموهُ وت َ َ
السبب الرا ِب ُع للس ِ
أمر ع َم ِل ٌّ
ي َ
الم الشخص ّ
الم ي ُك ُ
ون م َع ُكم( ".فيل ِبّي  )9 :2أحيانا ً نفقُ ُد
س ِمعت ُ ُموهُ ورأيت ُ ُموهُ في فهذا اف َعلُوا ،وإلهُ الس ِ
و َ
ف أنهُ الصواب .فالذي نع َملُهُ حيا َل ما نعلَ ُمهُ
نعر ُ
ليس لدينا الشجا َ
عة لنع َم َل ما ِ
سال َمنا ألننا َ
ف ونعت َ ِق ُد أنهُ صواب.
نعر ُ
يستطي ُع أن يقُو َدنا إلى السالم .إن نصي َحةَ بُولُس هي أن نع َم َل ما ِ
(مز ُمور )2
نج ُد الشر َ
ؤمنُونَ بالصالح"،
ط
ضيلَةٌ" أو "إن ُكنتُم ت ُ ِ
ِ
ِ
س للسالم في ال َك ِلمات" ،إن كانَ فَ ِ
الخام َ
س َر اإليمانَ بالصالح ( .)1هذا يعني أننا
ُ
األمر الذي يَعني ِ
ضمنا ً أنهُ من ال ُمم ِكن أن نخ َ
نتسا َء ُل حو َل قي َم ِة الصالح الذي نع َملُهُ في ِرحل ِة إيما ِننا .فماذا إنتَفَع بُولُس من خدم ِة المسيح
سجن بع َد اآلخر؟ هذا ما يقص ُد بُولُس قولَهُ عندما نتسا َء َل عن
كما خ َد َمهُ – ب ُد ُخو ِل ِه ِل ٍ
ضيلة .إن تَش ِكي َكنا بِقي َم ِة أعما ِلنا الصا ِلحة قد ي ُك ُ
"سارقَ السالم".
ون
الفَ ِ
ِ
الشخصي ُه َو ِببَسا َ
إن الشر َ
ي قد
طةُ " ،كونُوا ش ُكورين ".فالسال ُم
للسالم
ِس
ِ
ِ
ِ
ط الساد َ
الشخص ّ
رفان بالجميل .فعندما نعبُ ُد ِب ُ
ُ
ي ُك ُ
فنحن
رفان َجميل،
كر و ُ
ش ٍ
ع ِ
ي بالعُ ِ
ون نتي َجةَ موقِفٍ إيجا ِب ّ
نرعى أفكا َرنا تِلقائِيا ً بعيدا ً عن السلبِية وبإ ِت ّجاه المراعي الخضراء اإليجا ِبية .فأن ن ُكونَ
ش ُكورينَ هو وسيلَةٌ بنا َءة ٌ تُسا ِعدُنا على ال ُمحافَ َ
ي.
ظ ِة على
َ
ِ
سالمنا الش ِ
خص ّ
الشر ُ
ُ
اإليمان ال ُمنتَ ِظر ،عندما
فالصبر ُه َو
التوص َية للسالم ُه َو الصبر.
ط السا ِب ُع في هذه
ُ
ِ
الصبر م َع الناس .أما نفاذُ
والصبر ُه َو المحبةُ ال ُمنت َ ِظ َرة عندما نحتا ُج إلى
ننتظ ُر الربّ .
ِ
ُ
ِ
الروحِ القُدُس التي يُؤتي السالم)11( .
بر ف ُه َو
بر ُه َو ث َ َم ُر ُّ
"سار ُق السالم ".الص ُ
ِ
الص ِ
ثُم يذ ُك ُر بُولُس شر َ
عروفا ً عن َد َجميعِ الناس )5( ".هذا ُه َو
طه ُ ِ
الثامن للسالمِ " :ليَ ُك ْن ِحل ُم ُكم َم ُ
ِحل ُم القُبُول .فإذا قَ ِبلتُم ُ
سوف ينت ُ ُج عن مو ِقف ُكم
تغييرها،
ليس بإمكا ِن ُكم
َ
َ
ظروفا ً في حيا ِت ُكم التي َ
الروح (غالطية .)21 ،22 :5
فالحل ُم
هذا السالمِ .
ثمر ُّ
والصبر ُهما ُ
ُ
وفي ُ
وط ِه األربَعة األخيرة للسالم ،عالَ َج بُولُس عالقَتَنا م َع المسيح ال ُمقام .قدم لنا بُولُس
ش ُر ِ
رب
ص ُد ب ِه" ،ال تن ُ
كتب يقُول" :الربُّ قَريب "،والذي يق ُ
سوا قُ َ
شرطا ً تا ِسعا ً للسالم عندما َ
خلّي ِهم عنهُ في
رك الجميع لهُ وت ِ
غم من تَ ِ
الربّ  )5( ".لَم ي ُك ِن بُولُس أبدا ً َوحيداً ،على ُّ
الر ِ
ب
س ُ
فخال َل أي ِ
سجنِ ِه األخيرِ .
ام ِه األخيرة في هذا العالمَ ،
كتب يقُول" :ال َجمي ُع تر ُكوني .ال يُح َ
الظروف الصعبة،
وثاوس  )17 -16 :2ففي
عليهم .ولكن الرب
ِ
وقف معي وقواني2( ".تي ُم ُ
َ
بإمكا ِننا أن نتمت َع بالسالم ،إذا تذكرنا أن الرب دائما ً
ُقوينا.
ٌ
قريب منا وي ّ ِ
َفس اإلطار ،قد َم بُولُس شر َ
الربّ ِ )2( ".وفي تشجي ِع ِه
"إفر ُحوا في ِ ّ
في ن ِ
طهُ العا ِشر للسالمَ :
معرفَ ِة المسيح.
الفيل ِبّ ِيّينَ على الفرحِ في الربّ  ،كانَ يُش ِ ّجعُنا أن نست َ ِمد فر َحنا من ِ
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لقد قد َم أيضا ً شَر َ
طهُ الحادِي عشر للسالم" :وإن كانَ َمد ٌح "،الذي يعني" ،تعل ُموا قيمة
عليك اإلع ِتماد على ُموافَقة الناس لتُحا ِف َ
سالم َك ،فإن سال َم َك
ظ على
ب
َ
ِ
ُموافَقة الله ".فإذا توج َ
ون سري َع العَ َ
طب .ست ُك ُ
الشخصي سي ُك ُ
ص َل على
ون ُه َ
ناك أوقاتٌ لن ي ُكونَ بإمكانِ َك أن تح َ
متان ُمسجلَتان في الكتاب ال ُمقدس قيلَتا من
آن معاًُ .ه َ
ُموافقة الله و ُموافَقة الناس في ٍ
ناك َك ِل ِ
أمامي( ".تكوين )1 :17
ِق َب ِل الل ِه إلبراهيم .كانت
هاتان ال َك ِلمتانِ " ،س ْر ِ
ِ
وق ُكل عق ٍل يحفَ ُ
إن الشر َ
ط ال ِنّهائِي للسالم بالنسبَ ِة لبُولُس ُه َو" ،وسال ُم الله الذي يَفُ ُ
ظ قُلُوبَ ُكم
سوع( ".فيل ِبّي  )7 :2هذه َ
طريقَةٌ أُخرى للقَول" ،يا اللهُ ،أنا ال
وأفكار ُكم في المسيحِ ي ُ
َ
ليس
أستطي ُع ،ولكن َ
ليس ال ُم ِه ُّم من وماذا أنا؛ بل ال ُم ِه ُّم ُه َو من وماذا أنتَ .
أنت تستطي ُعَ .
ليس ال ُم ِه ُّم ما أُري ُد
ال ُم ِه ُّم ماذا أستطي ُع أن أفعَ َل؛ بل ال ُم ِه ُّم ُه َو ماذا تستطي ُع أنت أنت تف َع َلَ .
األمر ال ُم ِه ُّم ما فعلتُهُ أنا ،بل ما
ي ،لن ي ُكونَ
أنا؛ بل ما تُري ُدهُ َ
ُ
أنت ُه َو ال ُم ِه ّم .وبالتحلي ِل ال ِنّها ِئ ّ
وحية األربَعة "،يقُودُنا إلى "سالم
الر ِ
فعلتُهُ أنت ".إن هذا ال َمو ِقف ،الذي أُس ِ ّمي ِه أنا "األسرار ُّ
الله الذي َيفُ ُ
وأفكار ُكم في
األسرار ت ُ َبر ِه ُن ما يعني ِه القَولُ" ،يحفَظ قُلُو َب ُكم
وق ُكل عقل ".هذه
ُ
َ
سوع".
ال َمسيحِ ي ُ
سالم الله؟ أطلُبْ من الله أن
لديك حالة السالم الدائِم التي يُس ِ ّميها
هل
َ
ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
س بِ ِ
ش ُروط .فاللهُ قاد ٌِر أن يح َف َ
المقدار من ال ِنّعمة الذي تحتا ُجهُ لتُل ِبّي هذه ال ُّ
ظنا في
ُعط َي َك َ
ذلك ِ
ي ِ
ي ،ولكن حالَةَ
ش ُرو َ
مشرو َ
طةٌ ِجداً .ف ِعن َدما نُلَ ِبّي ال ُّ
ط التي
السالم تِلك هي
حالَ ِة
ُ
ِ
ِ
السالم الشخص ّ
يضعُها بُولُس وباقي ُكتاب األسفار ال ُمقدسة ،يح َف ُ
ي ال ُمست َ ِم ّر.
ظنا اللهُ في حالَ ِة
ِ
السالم الشخص ّ
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الرابِ ُع
الفص ُل َّ
سول إلى أه ِل كُولُوسي
ِرسالَةُ بُولُس الر ُ
سس .ومن ال ُمم ِك ِن أن كنيسةَ
تق ُع مدينَةُ ُكولُوسي على بُع ِد مائة وستِّينَ ِكيلُومترا ً من أف ُ
الرؤيا،
سفر ُّ
ُكولُوسي كانت ُجزءا ً من مج ُمو َ
ع ِة الكنا ِئس الصغيرة الجديدة ،المذ ُك َ
ورة في ِ
والتي إن َ
(رؤيا  2و.)1
سها بُولُس في أف ُ
سس ُ
طلَقَت من الكنيس ِة التي أس َ
ي عقال ِني
عانَت كنيسةُ ُكولُوسي من ثالث َ ِة مشا ِكل على األ َق ّل .أوالً ،كانَ ُه َ
ناك ُه ُجو ٌم فَل َ
س ِف ٌّ
صبُونَ في ُكولُوسي
على
إيمان ال ُكولوس ِيّين .ثُم كانَ ُه َ
ناك نا ُموسية .فال َي ُهو ُد ال َمسيا ِويُّونَ ال ُمتع ِ ّ
ِ
رض النواميس اليهودية على تالميذ المسيح األُمناء في ُكولُوسي .وأخيراً،
كانُوا يُحا ِولُونَ فَ َ
أشخاص في كنيس ِة ُكولُوسي ،كانُوا يتعا ُ
طونَ بقضايا َمش ُكوكٌ
الرؤى،
ناك
كانَ ُه َ
ٌ
بأمرها مثل ُّ
ِ
تصوفِية أُخرى .عندما َ
ظ َه َرت هذه المشا ِكل في كنيس ِة ُكولُوسي،
عبا َدة المالئِكة ،وظوا ِهر
ُّ
ب نصيحتَهُ.
ذهب أ َبفراس الذي كانَ را ِعيا ً من كنيس ِة ُكولُوسيِ ،ل ُرؤ َي ِة بُولُس في ُروما ليطلُ َ
َ
ون هذه ِ ّ
وقد ت ُك ُ
يارة قد عجلَت كتابَةَ هذه الرسالة إلى أه ِل ُكولُوسي.
الز َ
ضوع الكنيسة .أما رسالَةُ ُكولُسي فهي تُحفَةُ
سس هي تُح َفةُ بُولُس حو َل مو ُ
إن رسالَةَ أف ُ
إيمان
ي على
بُولُس حو َل مو ُ
وم ال َفل َ
ضوع "المسيح والكنيسة ".كانَ جز ٌء من ال ُه ُج ِ
ِ
س ِف ّ
الناس يُحا ِولُونَ أن يجعَلُوا المسيح
بعض
ال ُكولوس ِيّين يتعل ُق
سوع المسيح .كانَ
بشخص ي ُ
ُ
ِ
ِ
على ُرتبَ ٍة أقَ ّل مما كانت تُؤ ِ ّك ُدهُ العقي َدة ُ المسيحية" :إلهٌ َح ٌّق من إل ٍه َح ّق ".لقد ها َجمت هذه
تفو ُق يسوع
سفَة ال ُه َ
وت المسيح ،وكون ي ُ
سوع المسيح عمانُوئيل" ،اللهُ معناِ ".لهذا يُعت َ َب ُر ُّ
الفل َ
ضوعُ رسال ِة بُولُس إلى أه ِل ُكولُوسي .في هذه الرسالة ،يقو ُل بُولُس" ،إن
المسيح ُهو مو ُ
فليس
لديك المسيح،
فلديك ُك ّل شَيء .وإن لم ي ُكن
لديك المسيح،
لديك شَيء .إن كانَ
كانَ
َ
َ
َ
َ
َ
لك أي شَيء ،فسي ُك ُ
لك .ألنهُ ،إن لم ي ُك ِن المسي ُح
ون المسي ُح ُكل شَيءٍ بالنسبَ ِة َ
المسي ُح يعني َ
لك أي شَيءٍ ".
ي المسي ُح َ
ُكل شَيءٍ َ
لك ،فلن يعنِ َ
وازيَة للمشا ِكل التي ُو ِج َدت في ُكولُوسي .لدينا
في كنائِسنا اليوم ،أعت َ ِق ُد أنهُ لدينا مشا ِك َل ُم ِ
تعليم
ض
ضعُوا قُيُودا ً نا ُموسية على ال ُمؤمنين،
ٌ
األمر الذي يُناقِ ُ
ُ
أشخاص يُحا ِولُونَ أن ي َ
َ
ناك أيضا ً
أشخاص في كنا ِئ ِسنا يعت َ ِقدُونَ أن ُكل
باإليمان
خالصنا بالنع َم ِة،
وليس باألعمالُ .ه َ
ٌ
ِ
َ
ِ
الناح َية
ب من
ِ
شَيءٍ ُر ِ
الروحِ القُدُس ،مما يج َعلُ ُهم ُمعرضينَ ب ُ
ي ُه َو من ُّ
ع ٍة لل َعط ِ
سر َ
وح ّ
باردا ً وشَك ِليا ً كالجليد.
إسميُّونَ يجعلُونَ من
الروحُ .ه َ
ناك ُمؤمنونَ ِ
المظ ِلمة من عالَ ِم ُّ
اإليمان ِ
ِ
أشخاص في كنا ِئ ِسنا اليوم ،يُحا ِولُونَ أن يُ َح ّ ِولوا المسيح إلى كائِ ٍن ُهيُو ِلي غير مل ُموس
ناك
و ُه َ
ٌ
بوس ِع َك أن تف َه َم عما
سوع المسيح ومن تَع ِل ِ
كالبُخار .يج َعلُونَ من ي ُ
يم ِه أمرا ً ُم َعقداً ،فال يعُو ُد ُ
يتكل ُمونَ .
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تعليم
كولُوسي .في
هذه هي أنواعُ المشا ِكل التي عالَ َجها بُولُس عندما َ
ِ
كتب رسالتَهُ إلى أه ِل ُ
الرسالَة إلى أه ِل ُكولُوسي ،علينا أن ن َِج َد تطبيقا ٍ
ت يُم ِك ُن
ي في هذه ِ ّ
بُولُس التصحيح ّ
إستخدا ُمها ل ُموا َج َه ِة نفس هذا النوع من المشا ِكل في كنائِ ِسنا اليوم.
ت العه ِد الجديد عمن ُه َو المسيح.
في اإلصحاحِ األول ،يُعطينا بُولُس
بعض أج َم ِل تصريحا ِ
َ
ورة ُ الله غير ال َمن ُ
كر ُك ِّل خَليقَة .فإنهُ في ِه ُخ ِلقَ ال ُك ُّل
ظور ِب ُ
يقُو ُل بُولُس أن المسي َح ُه َوُ ..." :
ص َ
ع ُروشا ً أم ِسيادات أم
ما في السماوا ِ
على األرض ما يُرى وما ال يُرى سوا ٌء كانَ ُ
ت وما َ
سالطين .ال ُك ُّل ب ِه ولَهُ قد ُخ ِلقَ  .الذي ُه َو قب َل ُك ِّل شَيءٍ وفي ِه يقُو ُم ال ُك ُّل .و ُه َو
ِرياسات أم َ
كر من األموات ِل َكي ي ُكونَ ُه َو ُمت َ َق ّدِما ً في ُك ِّل شَيءٍ ".
رأس الجسد الكنيسة .الذي ُه َو ال َبدا َءة ِب ٌ
ُ
ض فيها الته ُّجمات
( ُكولُو ِسي )11 -15 :1هل ت َ َرونَ أن بُولُس يُق ِ ّد ُم المسي َح بطريقَ ٍة يرفُ ُ
َخص المسيح وال ُهوتِ ِه؟
س ِفية على ش ِ
الفَل َ
ع ِم ِل المسيح" .الذي أنقَ َذنا
باإلضافَ ِة إلى
إخبارنا عمن ُه َو المسيح ،يُخ ِب ُرنا بُولُس أيضا ً عن َ
ِ
لطان ُّ
إبن محب ِت ِه .الذي لنا في ِه ال ِفداء ِب َد ِم ِه ُ
غ ُ
فران الخطايا".
الظلمة ونَقَلَنا إلى َمل ُكو ِ
من ُ
ت ِ
س ِ
سوع المسيح؟
(.)12 -11 :1
أليس هذا تصري ٌح رائِ ٌع عن إنجي ِل وعم ِل ي ُ
َ
وذلك
عملَهُ المسيح،
في اإلصحاحِ األول ،يقو ُل بُولُس أيضا ً لل ُكولُوس ِيّين
َ
كيف يف َه ُمونَ ما ِ
َ
ِبقَو ِل ِه ما معناهُ" :الشر ُ
ُ
ّ
ُون
ؤمنوا
تزعزعُ ،مقتَنِعينَ
ط الوحي ُد هو أن ت ُ ِ
بالحق ،ثا ِبتينَ فيه بد ِ
ص ُكم)21 – 22 :1( ".
بالخبر
السار أن المسي َح َ
مات عن ُكم ،وغير ُمنتَقِلينَ عن ال ِث ّقَ ِة ب ِه لي ِ
ِّ
ُخلّ َ
ِ
لك؟
عملَهُ المسي ُح َ
ب ما ِ
ع ِم َل ألج ِل َك؟ هل تستَو ِع ُ
فهل تف َه ُم من ُه َو المسي ُح وماذا َ
الح ُ
سوع
كيف
ظوا أن بُولُس يُخ ِب ُرنا
ثُمِ ،
نعيش في المسيح .ف ُه َو يقُول" :فكما قَ ِبلت ُ ُم المسي َح ي ُ
ُ
َ
فاضلينَ في ِه
صلينَ و َمب ِن ِيّينَ في ِه و ُموطدِينَ في
اإليمان كما ُ
الربّ أسلُ ُكوا في ِهُ .متأ ِ ّ
ع ِلّمتُم ُمت َ ِ
ِ
بال ُّ
شكر .)7 -6 :2( ".إن هذا لَتَصري ٌح جمي ٌل في عبارا ٍ
كيف نحيا في المسيح،
ت ع َملي ٍة عن
َ
العيش في المسيح.
وما هي نتائ ُج
ِ
ب قا ِئالً:
في اإلصحاحِ الثاني ،يُخ ِب ُرنا بُولُس ماذا لدينا في المسيح ،عندما يكت ُ ُ
س ٍة
"فإنهُ في ِه َي ُح ُّل ُك ُّل ملء الال ُهوت جسدياً .وأنتُم َمملُوؤونَ في ِه الذي ُه َو
ُ
رأس ُك ِّل ِريا َ
تان المسيح.
و ُ
َير َمصنُوعٍ بِيَ ٍد بِخَلعِ ِج ِ
لطان .وب ِه أيضا ً ُخ ِتنتُم ِختانا ً غ َ
س ٍ
سم خَطايا البَشَرية ِب ِخ ِ
َمدفُونينَ م َعهُ في المع ُمودية التي فيها أُقِمتُم أيضا ً م َعهُ
بإيمان َع َم ِل الله الذي أقا َمهُ من
ِ
األموات )12 -9 :2( ".يُو ِ ّجهُ بُولُس هذه الكلمات إلى النا ُموس ِيّين الذي كانُوا يُخ ِب ُرونَ
صوا.
ال ُكولوس ِيّينَ أنهُ علي ِهم أن يُختَتَنُوا ليخلُ ُ

28

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الروحية العميقة .أح ُد مفا ِتيحِ حياة بُولُس
ت ُ َبر ِه ُن ِرسالَةُ بُولُس إلى أه ِل ُكولُوسي َبصيرتَهُ ُّ
سوع .أن ُ
ظ ُروا إلى
وحية كانت الصالة .ف ُه َو يُرينا ِ
الر ِ
بالمثال أ َه ِ ّميةَ الصالة ،تماما ً كما فع َل ي ُ
ُّ
وقارنُوها م َع صلواتِ ُكم الخاصة اليوم .ثُم حا ِولُوا
صالةِ بُولُس لل ُمؤمنين في كنيس ِة ُكولوسي،
ِ
وسوف
جيب الصالة،
ؤمنينَ أن اللهَ يس َم ُع ويستَ ُ
صلى بُولُسُ ،م ِ
صلُّوا كما َ
أن تتعل ُموا أن ت ُ َ
َ
فهم وإ ِت ّباع ُ
ط ُر ِق ِه.
يُسا ِع ُد ُكم هذا على ِ
ِ
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الخامس
الفص ُل
ِ
سول األُولى إلى أه ِل تسالونيكي
ِرسالَةُ بُولُس الر ُ
سوع المسيح
إن َمو ُ
سول األُولى إلى أه ِل تسالونيكي ُهو َمجي ُء ي ُ
ع ِرسالَ ِة بُولُس الر ُ
ضو َ
ضوعُ هاما ً لل ُمؤمنين في تسالونيكي ،ألن بُولُس عل َم ُهم هذه الحقيقة،
ثا ِن َيةً .لقد كانَ هذا المو ُ
فترة ً َوجيزَ ةً.
ُرغم أنهُ لم يبقَ م َع ُهم إال َ
كيف ُز ِرعت الكنيسةُ في تسالونيكي (أعمال :17
وصف َجمي ٌل عن
ناك
سفر األعمالُ ،ه َ
ٌ
في ِ
َ
قام بها
 )15 -1إن هذه األعداد تُسا ِعدُنا أيضا ً على ِ
فهم خدخة بُولُس غير األع ِتيادِية التي َ
ست هذه الكنيسة .لقد تأسست هذه الكنيسةُ الديناميكية في ُ
ون
غ ُ
في تِ َ
لك المدينة عندما تأس َ
ض ِ
ذهب إلى
غم أن بُولُس
يقض مع ُهم ِسوى ثالثَة ُ
سبُوتُ .
أقَ ِّل من شَهر ،ألن بُولُس لم ِ
َ
فر َ
المج َمع وو َع َ
بارزين
ظ ،ولكن ال ُمهتَدينَ األوائِل في تسالونيكي لم ي ُكونُوا ي ُهوداً ،بل يُونانِ ِيّينَ ِ
غار اليهو ُد كثيرا ً من بُولُس وحسدُوهُ .ولقد إضط َهدُوهُ
من ِرجا ٍل و ِنساء .ونتي َجةً لهذاَ ،
َب أوالً إلى بيرية ،ومن ثَم إلى أثينا
سوة ،لدر َج ِة أنهُ كانَ علي ِه أن ُ
يتر َك المدينة ،وأن يذه َ
بِقَ َ
ُ
ُ
تيموثاوس وسيال في
ي
و ُكورنث ُوس،
حيث َ
ُ
كتب ِرسالتَهُ األولى للتسالُونيك ِيّين .ولقد بَ ِق َ
تسالونيكي ،و ِلحقا ببُولُس فيما بعد.
ال بُد أن بُولُس كانَ قد شد َد كثيرا ً على مجيء المسيح ثا ِنيَةً عندما قضى أسابِيعَهُ الثالثة في
وثاوس ببُولُس إلى ُكورنثُوس ،أعطاهُ تقريرا ً عن حالَ ِة ال ُمؤمنين
تسالونيكي .وعندما لَ ِح ُق تي ُم ُ
كون التسالونيك ِيّين
س أنهُ ُرغم
وثاو ُ
الذين تر َك ُهم ورا َءهُ في تسالونيكي .ولقد أخ َب َر تي ُم ُ
س بُولُ َ
ِ
أقويا َء في الرب ،ولكن الي ُهود كانُوا يضط ِهدُو َن ُهم ،لدر َج ِة أن الكثيرينَ من ال ُمؤمنينَ ال ُج ُدد
فقدُوا حياتَ ُهم.
تعليم ِه عن
وثاوس بُولُس أن التسالونِيك ِيّين كانَ عن َدهم الكثير من األسئِلة عن
ِ
ولقد أخبَ َر تي ُم ُ
أحبائِهم الذين كانُوا يستَش ِهدونَ وس َ
ط
ير ِ
يعرفُوا َم ِ
ص َ
مجيء المسيح ثانِ َيةً .وكانُوا ُمهتَ ِ ّمينَ أن ِ
ِّ
اإلضطهاد .فهل ستفُوتُهم البَ َركاتُ عندما يرج ُع المسي ُح ألج ِل كنيستِه؟
م َع ُوج َه ِة الن َ
مجيء المسيح
سول ،التي تُر ِ ّك ُز على
ِ
ظ ِر هذهِ ،لنُف ِ ّكر بهذه الكلمات لبُولُس الر ُ
طاف الكنيسة ُه َو التعلي ُم أن ال ُمؤمنين سيُخت َ
طفُونَ إلى
ثانِ َيةً ،وعلى إخ ِت ِ
طاف ال َكنيسة .إن إختِ َ
السماء ،قب َل ُر ُجوعِ المسيح .يُرينا بُولُس قلبا ً مملووءا ً بالمحبة تجاهَ التسالونيك ِيّين
ال ُمضط َهدِين عندما يقُول" :ثُم ال أُري ُد أن تَج َهلُوا أيُّها اإلخوة من ِج َه ِة الراقِدينَ ِل َكي ال
وقام،
مات
فكذلك الراقِدونَ
َ
ع َ
تحزَ نُوا كالباقِينَ الذينَ ال رجا َء ل ُهم .ألنهُ إن ُكنا نُ ِ
ؤم ُن أن ي ُ
سو َ
َ
ُحض ُرهم اللهُ أيضا ً م َعهُ .فإننا نقُو ُل ل ُكم هذا ِب َك ِل َم ِة الربّ إننا ُ
نحن األحيا ُء البا ِقين
بي ُ
سوع سي ِ
ق الله
ت
صو ِ
إلى َم ِ
ِ
جيء الربّ ال نس ِب ُق الراقِدين .ألن الرب نف َ
سهُ بِ ُهتافٍ بِ َ
رئيس مالئك ٍة وبُو ِ
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السماء واألمواتُ في المسيح سيقُو ُمونَ ّأوالً .ثُم ُ
نحن األحياء البا ِقين
نز ُل من
ِ
سوف ي ِ
َ
سنُخ َ
س ُحب ل ُمالقا ِة الربّ ِ في الهواء .وهكذا ن ُك ُ
حين م َع الرب.
ف جميعا ً مع ُهم في ال ُّ
ط ُ
ون ُكل ٍ
لذلك ُّ
ض ُكم بعضا ً بهذا الكالم".
عزوا بع ُ
َ
مقاطع من كلم ِة الل ِه حو َل مجيء يسوع المسيح ثانِيةً .الحظوا األ ُمور
ِ
هذا ِ
واح ٌد من عدةِ
علّ ٍم عظيم ،لم ي ُِر ْد بُولُس لهؤالء
كتب هذا المقطع .ك ُم ِ
التي كانت على قَل ِ
ب بُولُس عندما َ
بعض نواحي مجيء
ال ُمؤمنين ال ُجدُد ال ُمضط َهدِين في تسالونيكي ،أن ي ُكونوا جاهِلينَ ِحيا َل
ِ
سوع ثا ِنيَةً1( .تسالونيكي )11 :2
ي ُ
ُون
وبما أن بُولُس كانَ ُمر َ
سالً عظيماً ،لم ي ُِر ْد ل َهؤُ الء ال ُمؤمنين التسالونيك ِيّين أن ي ُكونُوا بد ِ
ؤمنَ بِقيا َم ِة أحبا ِئنا
ع َ
مات وقام ،بإمكا ِننا أن نُ ِ
كتب ما معناهُ أننا إذا آمنا أن ي ُ
سو َ
إيمان .فلقد َ
طاف الكنيسة.
من الموت ( .)12 :2ثُم يُخبِ ُر ُهم بالتفصيل عن إخ ِت ِ
كتب أنهُ
ُون َك ِل َم ٍة من الربّ َ .
ي عظيم ،لم ي ُِر ْد أن ي ُكونَ التسالونيكيُّونَ ِبد ِ
بما أن بُولُس ُه َو َن ِب ٌّ
َيقُو ُل ل ُهم هذا "بكلم ِة الرب)15 :2( ".
دون
وأخيراً ،بما أن بُولُس ُه َو راعٍ عظيم ،لم ي ُِر ْد أن ي ُكونَ هؤُالء اإلخوة المحبُوبون بِ ِ
ي عن َد بُولُس في ُمشار َك ِت ِه هذه الحقيقَة م َع
رجاء
وبدون عزاءُ .
ِ
لربما كانَ هذا الدافِ ُع الرئيس ّ
كتب يقُول
التسالونيك ِيّين ،بسبب كو ِنهم ُمهتَ ِ ّمينَ بأح ِبّا ِئهم الذين كانُوا يُقتَلُونَ من أج ِل إيمانِهمَ .
طاف
أنهُ عندما سيأتي المسي ُح ثانِيَةً" ،األمواتُ في المسيح سيقُو ُمونَ أوالً )16 :2( ".إن إخ ِت َ
ي من الكتاب المقدسُ 1( .كورنثُوس
الكنيسة ُه َو التعلي ُم األكث َ ُر أه ِ ّميةً في هذا المقطع
ِ
الديناميك ّ
س َها في ِع َ
ظتِ ِه على َجبَ ِل الزيتُون (متى :22
 )52 ،51 :15لقد عل َم ي ُ
سوعُ هذه الحقيقة نف َ
.)21 ،22
الرسالة إلى
ُعلّ ُم بُولُس التطبيقات العملية
ي ِ
برجوعِ المسيحِ ،من بدايَ ِة هذه ِ ّ
لإليمان ُ
ِ
ين من ِج َه ِة جمي ِع ُكم ذاكِرينَ إيا ُكم
التسالُونيك ِيّين .فلقد َ
كتب في تحيتِ ِه يقُول" :نَش ُك ُر اللهَ ُكل ِح ٍ
سوع المسيح".
صلَواتِناُ .مت َ َذ ِ ّكرينَ ِبال إنقطاعٍ َع َم َل إيما ِن ُكم
وصبر محبتِ ُكم َربنا ي ُ
َ
في َ
كتب ل ُمؤمني هذه
لذكر "عم ِل إيمانِهم" و
سبب
كانَ لَ َدى بُولُس
ٌ
"تعب محب ِتهم" عندما َ
َ
ِ
ض ُهم
تعليم ِه عن
فهم
ِ
ِ
مجيء المسيح ثا ِنيَةً ،يبدو أن بع َ
الكنيسة .فبما أن التسالونيك ِيّين أساؤُ وا َ
تر ُكوا عملَ ُهم .لقد َ
ظنُّوا أن مجي َء المسيح ثانِ َيةً كانَ قد
سوا ينت َ ِظ ُرونَ
صار َوشيكاً ،فجل ُ
َ
ُؤمنُونَ بمجي َء المسيح ثا ِن َيةً ،عليهم أن
مجي َء الرب .لهذا ،لم َح بُولُس إلى أن ُهم إن كانُوا ي ِ
يع َملُوا عم َل المحب ِة للمسيح.
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الح ُ
عة َ
يِ .
ظوا شجا َ
في 1تسالونيكي  ،2نج ُد وصفا ً جميالً من قِب ِل بُولُس لل ُمر َ
س ِل الن ُمو َذ ِج ّ
ف حيا ِت ِه ُه َو
بُولُس وجرأتَهُ و ُ
صدقَهُ وإس ِتقا َمتَهُ وأمانتَهُ لل ِه ولكلم ِته .قا َل للتسالُونيك ِيّين أن ه َد َ
الروحي (1تس.)12-1 :2
خير التسالونيكيين وإزدهارهم ُّ
ُ
حيث يقُو ُل بُولُس" :من أج ِل
ب ِكتابَ ِة هذه الرسالة،
في اإلصحاحِ الثا ِلث ،نج ُد وصفا ً عن سب ِ
ب ي ُك ُ
ير
ف إيما َن ُكم لَ َعل ال ُم ِ ّ
ون قد َجر َب ُكم فَ َي ِ
جر َ
هذا إذ لم أحت َ ِم ْل أيضا ً أر َ
ص َ
سلتُ ِل َكي ِ
أعر َ
وثاوس من ِعن ِد ُكم وبَش َرنا بإيما ِن ُكم و َم َحب ِت ُكم وبأن
ت َعبُنا ِ
باطالً .وأما اآلن فإذ جا َء إلينا تِي ُم ُ
ين وأنتُم ُمشتاقُونَ أن ت َ َرونا كما ُ
نحن أيضا ً أن نرا ُكم .فمن أج ِل
ِعن َد ُكم ذكرا ً لنا حسنا ً ُكل ِح ٍ
َعيش إن ث َ َبتُّم
رور ِتنا بإيما ِن ُكم .ألننا اآلنَ ن ُ
ضي َقتِنا و َ
هذا تعزينا أيُّها اإلخوة من ِج َهتِ ُكم في ِ
ض َ
ب
ف من ِخال ِلها على القَل ِ
نظرة ٌ جميلةٌ نتعر ُ
أنتُم في الربّ 1( ".تسالونيكي  )1 -5 :1هذه َ
علّم ،وكاتِب ِنصف العه ِد الجديد.
سل ،الراعي ،ال ُم ِ
العظيم لبُولُس ال ُمر َ
سول بهذا ،ألنهُ أرا َدنا أن
ؤمنُونَ بإخ ِت ِ
هَل ت ُ ِ
شاركنا بُولُس الر ُ
طاف كنيس ِة ي ُ
سوع المسيح؟ لقد َ
طاف الكنيسة.
فوتُوا على أنفُ ِس ُكم العزاء الذي يُم ِك ُن إيجا ُدهُ في التعليم عن إخ ِت ِ
نتعزى .فال ت ُ ّ ِ
ارك ل ُك ِّل من يُؤمن ،والرجا ُء الوحي ُد لهذا العالم.
إنهُ الرجا ُء ال ُمبَ َ
في اإلصحاحِ الرابِع ،باإلضافَ ِة إلى المق َ
بإعطاء بعض
طع الذي ركزنا علي ِه ،يب َدأ ُ بُولُس
ِ
ع المسيح قَريباً،
التطبيقات العملية لهذا التعليم .ف ُه َو يُخ ِب ُر التسالونيك ِيّين ال ُمنت َ ِظرينَ ُرجو َ
بأنهم سي ُكونُونَ ُ
ش ُهودا ً صالحين بحيا ِتهم الهادِئة وعم ِلهم بإجتِهاد (.)12 -11 :2
الخامس ،قد َم بُولُس أوالً
المجيء الثاني ،ثُم
ت
ت عن تَوقي ِ
بعض ال ُمالحظا ِ
ِ
ِ
َ
في اإلصحاحِ
كتب
ينت َ ِق ُل ِليُص ِب َح ع َم ِليا ً للغايَة بتشديد ِه على التطبيقات
الواضحة األساسية لهذا التعليمَ .
ِ
ب إلي ُكم عنها .ألن ُكم أنتُم
يقُول" :وأما
ِ
األزمنَة واألوقات فال حا َجةَ ل ُكم أيُّها اإلخوة أن أَكت ُ َ
ٌ
وأمان
ص في الليل هكذا يجيء .ألنهُ حينما يقُولونَ سال ٌم
تعلَ ُمونَ بالتحقيق أن يو َم الربّ ِ َك ِل ٍ ّ
ُفاجئُهم هالكٌ بغتَةً
كالمخاض لل ُحبلى فال ين ُجون)1 -1( ".
ِ
حينئ ٍذ ي ِ
في هذا المق َ
ف بجه ِلنا لتحدي ِد وق ِ
طع ،يبدُو أن بُولُس يقُو ُل أنهُ علينا أن نعت َ ِر َ
ت ُر ُجوعِ
المسيح .ولكن بُولُس يُتا ِب ُع بالقَول" :وأما أنتُم أيُّها اإلخوة فَلَستُم في ُ
ذلك
ُدر َك ُكم َ
ظل َم ٍة حتى ي ِ
ور وأبنا ُء نَهار .لسنا من لَي ٍل وال ُ
ظل َمةٍ .فال ن َن ْم إذا ً كالباقِينَ بَ ْل
اليو ُم َك ِل ٍ ّ
صَ .جميعُ ُكم أبنا ُء نُ ٍ
ِلنَس َه ْر ونَص ُح1( ".تسالونيكي )6 -2 :5
الح َ
ناك ِعدة ُ أحدا ٍ
ظها ِحيا َل مجيء
طاف الكنيسةُ ،ه َ
ث أُخرى علينا أن نُ ِ
ب إخ ِت ِ
إلى جا ِن ِ
المسيح ثا ِنيَةً ،مثل ُملك األلف سنة (أن ُ
س ُر هذا ال ُملك حرفِياً؛
ضهم يُف ِ ّ
ظر ُرؤيا  .)6 -2 :22بع ُ
ي،
ي أو
مجازياً .فإذا ُك َ
ضهم اآلخر يُف ِ ّ
وبع ُ
نت تقُو ُل أن هذا ال ُملك ُه َو ُملكٌ ُر ِ
س ُرهُ
ِ
ِ
مجاز ٌّ
وح ٌّ
س ُمل َكهُ على
ع المسيح
سيرج ُع قب َل أن يُؤ ِ ّ
ي ".وإن ُك َ
َ
نت ت ُ ِ
ؤم ُن أن ي ُ
سو َ
ِ
س َ
فأنت تُسمى "ال-أل ِف ّ
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ؤم ُن أن األ ُ ُمور ستَتَحس ُن تدريجياً،
أللف سنةٍ،
األرض
ي ".وإن ُك َ
َ
نت ت ُ ِ
ِ
فأنت تُسمى "قبل-أل ِف ّ
ع
لك المرحلة
وأن
سو ُ
ملكوت الله سيُص ِب ُح حقيقَةً ُهنا على األرض ،وفي ِت َ
َ
يرج ُع ي ُ
سوف ِ
َ
ي".
المسيح،
َ
فأنت تُسمى "بعد-أل ِف ّ
ُؤمنُونَ بأن " ُكل" شَيءٍ سي ُك ُ
ون على
ناك أ ُ َ
و ُه َ
س ُهم " ُك ّل-أل ِف ِيّين "،ألن ُهم ي ِ
ولئك الذين يُس ُّمونَ أنفُ َ
المجيء الثاني ،فإن المق َ
ط َع التطبيقي من
ما يُرام .ولكن ،مهما كانت نظرت ُ َك الال ُهوتية حيا َل
ِ
ي للغايَة ،خاصةً في نهايَ ِة
رسال ِة بُولُس الر ُ
سول األُولى إلى أه ِل تسالونيكي ُه َو ع َمل ٌّ
التوصيات حو َل ماذا ين َبغي أن
الخامس ،واألعداد ُ .22 -12هنا يُعطي فيضا ً من
ِ
ِ
اإلصحاحِ
ضوء ُرجوعِ المسيح ثا ِن َيةً.
ف ال ُمؤمن وأعمالُهُ على
ِ
ت ُكونَ مواقِ ُ
تان علينا أن نتعل َمهما ونُ َ
الرسالة األُولى إلى
ناك
ُه َ
ط ِبّ َق ُهما علىحياتِنا ،من هذه ِ ّ
حقيقتان هام ِ
ِ
ت ثانِيَةً؛ وثا ِنياً ،علينا أن ننخ َِر َ
سوع آ ٍ
ط في ع َم ِل محب ٍة من
أه ِل تسالونيكي .أوالً ،أن الرب ي ُ
عهُ.
أج ِل ِه بينما نج ِل ُ
س وننتَ ِظ ُر ُر ُجو َ
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الفص ُل السادِس
سول الثانِيَة إلى أه ِل تسالونيكي
رسالَةُ بُولُس الر ُ
قصيرة ٌ جداً ،و ُكتِبَت ُمباش ََرة ً بع َد
إن هذه الرسالَة الثانِيَة من بُولُس إلى التسالونيك ِيّين
َ
هان كثيرا ً الرسالةَ
الرسال ِة األُولى .فاإلصحاحان األول والثا ِلث من هذه الرسال ِة الثا ِن َية يُش ِب ِ
ق
األُولى إلى تسالونيكي .فبما أن دراستَنا هذه هي بمثابَ ِة مسحٍ لهذه الرسائِل ،لن أُش ِ ّد َد بِعُم ٍ
فتاحي
تقرأُو ُهما
الم ِ
سو ُهما بعنايَة ،ولكن اإلصحا َح ِ
وتدر ُ
ُ
على هذين اإلصحا َحين .فعلي ُكم أن َ
ُه َو اإلصحا ُح الثاني من تسالونيكي الثا ِن َية.
بعض األسئِلة ،ويُعا ِل ُج التشويش الذي سا َد في الكنيس ِة
ُجيب بُولُس على
في هذا اإلصحاح ،ي ُ
ِ
ع المسيح
كتب يقُول" :ثُم نَسألُ ُكم أيُّها اإلخوة من ِج َه ِة َم ِ
جيء ر ِبّنا ي ُ
سو َ
الفَتِية في تسالونيكيَ .
وح وال ِب َك ِل َم ٍة وال
سريعا ً عن ذِه ِن ُكم وال ترتا ُ
وإج ِتما ِعنا إلي ِه .أن ال تتزعزَ ُ
عوا َ
عوا ال ِب ُر ٍ
ضر2( ".تسالونيكي )2 -1 :2
وم المسيحِ قد َح َ
ِب ِرسالَ ٍة كأنها منا أي أن َي َ
ُ
يُ َم ِيّ ُز بُولُس ُهنا بينَ إخ ِت ِ
طاف الكنيسة ،الذي أخ َب َر ُهم عنهُ في تسالونيكي األولى اإلصحاحِ
الرابِع ،ويوم الربّ الذي ُه َو ح َد ٌ
ث ُمتَنَبأ ٌ عنهُ في األن ِبياء أمثال يُوئيل ،صفنيا ،وزكريا .في
ُطرس أيضا ً بهذا ال َح َدث.
2بُطرس  ،1تنبأ َ ب ُ
ويوم الربّ ِ ليسا الح َد َ
"يوم الربّ ِ العَظيم وال َم ُخوف "،كما
سهُ .إن
طاف الكنيسة
ث نف َ
إن إختِ َ
َ
َ
إختطاف الكنيسة ُه َو عندما تُؤ َخذُ
كارثِيةٌ من الله على األرض .إن
يُسمى أحياناًُ ،ه َو دينُونَةٌ ِ
َ
الكنيسةُ من هذا العالم .فيُؤ َخذُ
سوع( .متى ،22 :22
ب كلما ِ
ِ
تي ُ
ُتركُ اآلخر ،بحس ِ
الواح ُد وي َ
)21
ضوحٍ في رسالتِ ِه
ش التسالونيكيُّون .لهذا ،ميزَ بُولُس بُو ُ
اآلن بإمكانِ ُكم أن َ
تروا لماذا تشو َ
يوم الربّ .
الثانِيَة إليهم بينَ إخ ِت ِ
طاف الكنيسة وبينَ ِ
باإلختِصار
ي قب َل
هذا ُه َو قَ ُ
ُشاركُ بها بُولُس عن األحداث التي ين َبغي أن ِ
لب الحقيقَ ِة العميقة التي ي ِ
تجر َ
سل َ
ُون
َم ِ
ي قب َل أن ت ُحل ُ
جيء ِ
طة ٌ ب د ِ
يوم الربّ  .لقد عل َم بُولُس أن َ
يوم الربّ ال يُم ِك ُن أن يأ ِت َ
سل َ
ط ِة المسيح،
قانُون ،التي كانت دائما ً تع َم ُل من ِخال ِل الشيطان ،والتي هي اآلن مكبُوتَة ِب ُ
سوف تُع َ
طى السيطرة على األرض .عندما يحد ُ
الناس
سوف يت َب ُع
ُث هذا،
سلطة
هذه ال ُّ
ُ
َ
َ
وسوف ي ُك ُ
شريرا ً ورديئا ً جداً .والذي سيقو ُد العالَ َم
الشريرة.
بشَغفٍ نزواتهم
ون هذا زمنا ً ِ ّ
ِّ
َ
آنذاك سي ُك ُ
وسوف
ضد المسيح.
ذلك الذي يُس ِ ّمي ِه
ون َ
ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
س بالمسيح الكذاب ،أو ِ
َ
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ور علي ِه وعلى ُك ِّل الذين
يُحا ِو ُل هذا المسي ُح الكذ ُ
ي ،وأن يث ُ َ
اب أن ي ُحل م َحل المسيحِ الحقيق ّ
سوع المسيح.
ي ُِحبُّونَ ويتبعُونَ ي ُ
سةَ ست َ ُ
ضي َق ِة العُظمى على األرض ،بينما يعت َ ِق ُد
جتاز في زَ َم ِن ال ِ ّ
يعت َ ِق ُد البَ ُ
عض أن الكني َ
آخرونَ أن الكنيسةَ لن تجتازَ هذا الزمن الصعب .يقُو ُل بُولُس في تسالونيكي األُولى" :ألن
مات ألج ِلنا حتى إذا
بر ِبّنا يسوع المسيح .الذي َ
ضب بل إلق ِت ِ
ناء الخ ِ
اللهَ لم يجعلنا ِللغَ َ
الص َ
س ِهرنا أو نِمنا نحيا جميعا ً معَهُ1( ".تسالونيكي  .)12 -9 :5بِنا ًء على هذين الع َد َدين ،يعت َ ِق ُد
َ
ب غضبُهُ على شعبِ ِه وكأنهُ في
الكثير من ال ُمف ّ
ُ
سِرينَ القبل-أل ِف ِيّين أن اللهَ لن يس َم َح أن يُس َك َ
ب غض َبهُ على العالم
الضيقَ ِة العُظمى .فمن ِخال ِل اإلخ ِتطاف،
سوف يُن ِقذُ شع َبهُ ومن ثَم يس ُك ُ
َ
غير ال ُمؤمن ال ُمتَبَ ِقّي.
وربّ ِ األرباب اآلتي،
سوع المسيح
هل تتعزى بهذه الكلمات؟ إن ُك َ
ِ
في ُ
تعر ُ
كملك ال ُملوك َ
نت ِ
الذي سيح ُك ُم ويم ِلكُ إلى األبد ،عندها ست ُك ُ
سول هذه كلمات رجاءٍ
ون كلماتُ بُولُس الر ُ
ص َك ،فإن هذه الكلمات ست ُك ُ
ت دينُونَ ٍة
ون كلما ِ
وتعز َي ٍة َ
لك .ولكن إن لم ي ُكن ي ُ
سوع رب َك و ُمخ َِلّ َ
ِ
وتوجهُ ربا ً وملكا ً على حياتِ َك اآلن ،وستُصبِ ُح
ع ُمخ َِلّصا ً َ
َ
لك .إقبَ ْل ي ُ
سو َ
لك .إمنَحهُ وال َء َك ّ ِ
بارك والعزا َء الكبير.
هذه الكلماتُ َ
لك الرجا َء ال ُم َ
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الفص ُل السابِ ُع
تيموثاوس
سول األُولى إلى
ِرسالَةُ بُولُس الر ُ
ُ
وثاوس ،ورسالتُهُ إلى تي ُ
طس ،رسائِ َل بُولُس
تُعتَبَ ُر رسالَتا بُولس األُولى والثانية إلى تي ُم ُ
كتب بُولُس
عوية ،ألنها ُموج َهةٌ إلى َر ُجلَين جن َد ُهما بُولُس في الخدم ِة لي ُكونا ُرعاةًَ .
الر َ
وثاوس ،ورسالتَهُ إلى تي ُ
ت تقريباً ،ولهذا نج ُد تشابُها ً
نفس الوق ِ
طس في ِ
رسالتَهُ األُولى إلى تي ُم ُ
كتب رسالتَهُ الثانيَة إلى
وتحت
الحقاً،
َ
الرسالتَين .ثُم ِ
كبيرا ً بينَ ِ ّ
قساوةِ سجن ِه الثاني في ُروماَ ،
َ
وثاوس
ثاوس ،التي تُس ِ ّج ُل كلمات بُولُس األخيرةِ .لهذا،
ُ
سندر ُ
س بالتتابُع رسالَةَ تي ُم ُ
تي ُمو ُ
األُولى ،ثُم تي ُ
طس ،ورسالَة بُولُس القصيرة إلى فيل ُمون ،ومن ثَم نخت ُ ُم دراستنا لرسائِ ِل بُولُس
وثاوس.
برسالتِ ِه الثانِيَة إلى تي ُم ُ
سس .أما تي ُ
طس
سول بُولُس لي ُكونَ راعي كنيسة أف ُ
وثاوس ستراتيجيا ً من قِ َب ِل الر ُ
قيم تي ُم ُ
لقد أ ُ َ
وثاوس وتي ُ
طس ،تظ َه ُر
قيم على
نقرأ ُ الرسا ِئل ال ُموجهة إلى تي ُم ُ
جزير ِة كريت .وإذ َ
َ
فأ ُ َ
فتان تماماً.
ِ
تان ُمخت َ ِل ِ
شخصي ِ
وثاوس كانَ شاباً ،ع ُ
عن الراعي ال ُم ِحب
يت ِ
ض ُح أن تي ُم ُ
طوفاً ،وحساساً ،قد َمهُ بُولُس َك ِمثا ٍل ِ
وثاوس كانَ أيضا ً خ ُجوالً
بعض الشيء ،ألنهُ إحتا َج إلى
َ
الذي يعتَني ِب َر ِعيتِه .وال بُد أن تي ُم ُ
عةً.
تشجيعِ بُولُس لهُ لي ُكونَ أكث َ َر صالبَةً وشجا َ
إن شخصيةَ تي ُ
ف كثيرا ً عن شخصي ِة
طس التي ُ
تبر ُز في الرسالَ ِة التي وجهها بُولُس لهُ ،تخت َ ِل ُ
وثاوس .فلقد كانَ تي ُ
ف
نعر ُ
وثاوس ،ويبدُو أنهُ كانَ ِ
طس أك َب َر سنا ً من تي ُم ُ
تي ُم ُ
ناضجا ً و ُمست َ ِقراًِ .
هذا من ال ُم ِهمات التي كلفَهُ بها بُولُس .فمثالً ،إستَخ َد َم بُولُس تي ُ
ُسلّ َم رسالتَهُ التأديبية
طس لي ِ
أقام بُولُس تي ُ
جزيرةِ كريت ،التي كانت
طس في
َ
للكنيس ِة ال ُمضط ِربَ ِة في ُكورنثُوس .ولقد َ
ب في ِه جدا ً
تأسيس ورعايَةُ كنيسة .لقد كانَ الكريتيُّونَ عدا ِئ ِيّينَ جداً ،وقُساة ً
مكانا ً يصعُ ُ
ُ
المراس .ولَ ُربما كانَ تي ُ
ض َل َر ُج ٍل لدى بُولُس لهكذا تح ّدِيا ٍ
ت َرعوي ٍة صعبة.
صعبي ِ
طس أف َ
و َ
وثاوس ،عالقة األب باإلبن في عم ِل
كانت ُه َ
ناك عالقَةٌ شخصيةٌ وطي َدة ٌ بينَ بُولُس وتي ُم ُ
وثاوس كانَ
س ِة تيرانُّوس في أف ُ
الخدمة .قد نفتَ ِر ُ
مدر َ
سس ،أن تي ُم ُ
ض أنهُ عندما عل َم بُولُس في َ
وثاوس كانَ قد إلتَقى بُولُس أوالً في ِلسترة (أن ُ
ظر أعمال :16
ِ
واحدا ً من تالمذتِ ِه .ولكن تي ُم ُ
ي ٍ و َميت.
وثاوس
حاضرا ً عندما ُر ِج َم بُولُس في َ
ُ .)1
ِ
لربما كانَ تي ُم ُ
تلك المدينة ،وت ُ ِر َك بينَ َح ّ
وم علي ِه بالرجم ،ال بُد أنهُ كانَ لهذه الحا ِدثَة
صو ُروا أنهُ عندما نجا بُولُس بأُع ُجوبَة من اله ُج ِ
ت َ
وثاوس
فكرة ٌ أنهُ عندما رأى تي ُم ُ
روعة أثرا ً عميقا ً على شابّ ٍ يافِعٍ مثل تي ُم ُ
وثاوس .لَ َدي َ
ال ُم ّ ِ
وثاوس في ِلسترة
شجا َ
عةَ ومو ِه َبةَ بُولُس ،أص َب َح بُولُس بطلَهُ ال ُمفضل .ولقد جن َد بُولُس تي ُم ُ
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وثاوس كواح ٍد من
في رحلتِ ِه التبشيرية الثا ِلثة ،ألنهُ منذُ َ
ذكر تي ُم ُ
ذلك الحين فصا ِعداً ،نج ُد َ
ي.
ِ
أعضاء فري ِ
ق بُولُس اإلرسا ِل ّ
وثاوس بع َد أن أُط ِلقَ سرا ُحهُ من
يعت َ ِق ُد ال ُمف ِ ّ
س ُرونَ أن بُولُس َ
كتب رسالتَهُ األُولى إلى تي ُم ُ
كيف ينبَغي أن تعم َل كنيسةُ
وثاوس
سجنِ ِه األَول في ُروما .كانَ ه َد ُ
ف تي ُم ُ
ف الرسالة أن ِ
َ
يعر َ
لنظام الكنيس ِة ،وفي رسال ِت ِه إلى
إطار هذا الوصف
ق وقا ِعدتُهُ .في
ِ
ِ
الله ،التي هي عمو ُد ال َح ّ ِ
طس ،شد َد بُولس على ال ُمواصفات التي ينبَغي أن يتحلى بها قا َدة ُ الكنيسة (أن ُ
تي ُ
ظر
وثاوس .)11 -1 :1
1تِي ُم ُ
صو ُد
سةَ هي " َم َحطةٌ ِل
خالص النُّفُوس ".ولكن ،في الواقِع ،ال َمق ُ
ِ
يعت َ ِق ُد ال َكثيرونَ أن الكني َ
بالكنيس ِة أن ت َ ُكونَ ُ
غ َرفةَ عمليات خالص النفُوس ،أو مركزا ً تُعلَ ُن منهُ حقيقَةُ اإلنجيل من
أشخاص ِعلمانِ ِيّين نا ِشطين .إذا كانت الكنيسةُ ال َم َح ِلّيةُ
ُ
ستكون هكذا مركزا ً لل َح ّق،
ِخال ِل
ٍ
ضويتِها ،خاصةً لقا َدتِها.
ينبَغي أن ي ُكونَ لديها مبادِئ ُروحية لعُ ُ
الرسالَة ،ست َ ِجدُونَ حقا ِئقَ أُخرى كثيرة ُمشددا ً عليها .تُسمى هذه الحقا ِئ ُق
ِخال َل دراس ِت ُكم لهذه ِ ّ
الرعاة ،يقُو ُل ل ُهم أحيانا ً،
سول .فبينما يكت ُ ُ
"األقوا ُل الصادِقة" لبُولُس الر ُ
ب بُولُس لهؤُ الء ُّ
ص ُدهُ بهذا ُه َو" ،اآلن أو ُّد أن أقُو َل شيئا ً
"صا ِدقَةٌ هي الكلمةُ و ُمستَ ِحقةٌ ُكل قُبُول ".والذي يق ُ
ُمهما ً بال ِفعل".
سوع قد جا َء إلى العالم
إن أَو َل أقوال بُولس الرسول الصادِقة هَو التالي" :أن المسي َح ي ُ
وثاوس  .)15 :1ما يقُولُهُ بُولُس ُهنا ُه َو أن الرب
لي ِ
ص ال ُخطاة الذين أولَ ُهم أنا1( ".تي ُم ُ
ُخلّ َ
ي ِمثاالً لل ُخطاة .أحياناً ،يَ ُ
صهم.
أرا َد أن ي ِ
اس أن ُهم ُخطاة ٌ لدرج ٍة يستحي ُل م َعها خال ُ
ظ ُّن الن ُ
ُعط َ
خاط ٍئ في العالم .فعندما
سوعُ أسوأ َ ِ
صي ُ
لهؤالء ،يقُو ُل بُولُس بإلحاح" ،لقد سبقَ وخل َ
عاش على األرض .فإن كانَ يستطي ُع أن
خاط ٍئ
أسوأ َ ِ
صني ي ُ
سوع المسيح ،خل َ
خل َ
َ
ص َ
ت ُهنا .ولكن
س إلغا َء أو
إحتقار الذا ِ
ي ِ
ُمار ُ
َ
صني ،ال بُد أنهُ يقد ُِر أن يُخ َِلّ َ
ُخلّ َ
ص َك ".إن بُولُس ال ي ِ
سهُ فعالً كأو ِل ال ُخطاة.
ألنهُ إضط َه َد الكنيسة،
َ
فلذلك رأى نف َ
ُ
وثاوس عن كيفي ِة عم ِل الكنيس ِة يوما ً بع َد يوم،
في اإلصحاحِ الثاني،
حيث يُخبِ ُر بُولُس تي ُم ُ
ب بُولُس
وثاوس  .)1 :2عندما يطلُ ُ
يجعَ ُل بُولُس من الصالة في ِ
رأس أولويات الكنيسة (1تي ُم ُ
تسميتُها "صالة ً
ص ُح بنوعٍ ُم َعي ٍن من الصالة ،يُم ِك ُن ِ
قام صلواتٌ من أج ِل جميعِ الناس ،ين َ
أن ت ُ َ
صون".
تبشيرية ".إنها الصالة ُ من أج ِل جميعِ الناس ألن "اللهَ يُري ُد أن جمي َع
الناس يخلُ ُ
ِ
(عدد )2
وثاوس  .)15 :1إن
ين من ُهما يُعلَ ُن اإلنجي ُل (1تي ُم ُ
على الكنيسة أن ت ُكونَ العمو َد والقا ِعدة اللت َ ِ
الرو ُح القُدُس يستطي ُع أن يُغ ِيّ َر
حقيقَةَ اإلنجيل ِت َ
بروحِ الصالة ،ألن وح َدهُ ُّ
لك ين َبغي أن تُعلَنَ ُ
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سوع .فبالنس َب ِة لبُولُس ،ين َبغي أن ت ُكونَ الصالة ُ في الكنيسة على
الناس ويج َع َل من ُهم تالمي َذ لي ُ
ت الراعي (أن ُ
ظر )1 :2
رأس أولويا ِ
ِ
نُ َّ
ار أت ِقياء
ظ ٌ
وثاوس ورسالتُهُ إلى تي ُ
طس الدلي َل
ينبَغي أن ت ُكونَ رسالَةُ بُولُس الر ُ
سول األُولى إلى تي ُم ُ
صى بُولُس بالكثير من القضايا العملية ذات الطابع
الرسمي
ِ
لنظام ُك ِّل الكنا ِئس .فلقد أو َ
ئ تتخطى اإلع ِتبارات
الرسالتين الرعويتَين .ولقد أوصى أيضا ً بمبا ِد َ
ِ
المحلّي في هاتَين ِ ّ
لك التي ال تتأثر بالحضارة) والتي ين َبغي أن تن َ
وزمان
مكان
ط ِبقَ على ُك ِّل
الحضارية (أي تِ َ
ٍ
ٍ
ط ٌع ي َجع ُل من بُولُس يفقُ ُد ُمع َ
ناك مق َ
ظ َم شع ِبيتِ ِه بينَ النساء
وجي ٍل من أجيال الكنيسة .مثالًُ ،ه َ
باس الحشمة م َع ورعٍ وتعَقُّ ٍل ال
كتب بُولُس يقُول:
َ
"وكذلك أن ال ِنّسا َء يُزَ ِيّن ذواتِ ِهن بِ ِل ِ
اليومَ .
ب أو آللئ أو مالبِس كثيرة الثمن .بَل كما يَ ُ
ليق بنِساءٍ ُمتَعا ِهدا ٍ
ت بِتَقوى الله
ضفائِ َر أو ذ َه ٍ
بِ َ
س ُكو ٍ
ضوع .ولكن لستُ آ َذ ُن للمرأةِ أن ت ُ َع ِلّ َم وال
ت في ُك ِّل ُخ ُ
بأعما ٍل صا ِل َحةٍِ .لتَتَعل ِم المرأة ُ ِب ُ
تتسل َ
ط على الر ُجل َب ْل ت ُك ُ
وثاوس )12 -9 :2
ون في ُ
س ُكوتٍ1( ".تي ُم ُ
ُكر ُرهُ في ُك ِّل رسائِ ِل ِه:
ال يقُو ُل بُولُس ُهنا أنهُ ممنُوعٌ على ال ِنّ ِ
ساء أن تخد َِم .ولكنهُ يقُو ُل شيئا ً ي ِ ّ
ي ،ي ُك ُ
رأس
رأس الر ُجل ،والر ُجل
المنزل ،والمسي ُح
أس
ناك
ٌ
ُه َ
ُ
ُ
ون في ِه الر ُج ُل ُه َو َر ُ
ِ
ترتيب إل ِه ٌّ
المرأة .هذا يعني أنهُ بنف ٍِس الطريقَة التي بها يرعى المسي ُح الكنيسةَ ويقُودُها ،على الر ُجل أن
عوا ويقُودوا
فالرجا ُل ُهم الذين ينبَغي عليهم أن ير ُ
عى ويقُود زو َجتهُ وعائِلتَهُ ،وبالتالي ِ ّ
ير َ
الكنيسةَ
المحلّية.
ِ
س
ُعلّ ُم
يُعطي
بو ُ
ُ
المنزل والكنيسة .ي ِ
ُ
ضوحٍ للرجال مسؤوليةَ قيا َدةِ
الكتاب المقد ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
س ُ
ِ
ُعلّ ُم ُمساواة األدوار
أمام الله بشك ٍل ُمطلَق ،ولكن الكتاب المقدس ال ي ِ
ب ُمساوا ِة الذ َك ِر واألُنثى َ
س" ،ذكرا ً وأُنثَى خلَ َق ُهما"،
ور واإلناث .يقُو ُل
ُ
الكتاب المقد ُ
ق الذُّ ُك ِ
وال َمهام ال ُملقاة على عاتِ ِ
وأعطى ل ُك ٍّل من ُهما أدوارا ً ومسؤوليات و َمهام خاصة بهما .من هذا ال ُمن َ
بإمكان المرأة
ط َلق،
ِ
سل َ
ط ِة شيُوخِ الكنيس ِة
المحلّية ،طالَما تقُو ُم بها
بعض الخدمات في الكنيس ِة
س
َ
ِ
تحت ُ
َ
أن ت ُ ِ
مار َ
الرجال.
وقادتِها ِ ّ
وثاوس األُولى،
يقُودُنا هذا إلى مو ُ
ضوعٍ ها ٍ ّم آخر في هذه الرسائِل الرعوية .ففي تي ُم ُ
الكثير من التعليم عن ُمؤ ِ ّهالت ،دور ،ومسؤولية ُخدام الكنيسة .فعلى الشيخ
ست َ ِجدُونَ
َ
مامسة.
مسؤوليةُ القيادة ،ال ُمراقَبة ،والرعا َية لرعي ِة الله .النوعُ
اآلخر من ال ُخدام ُه َو الش ِ
ُ
ت
الروحية أو أن يكتَفُوا
بالقيام بالخدما ِ
الشمامسة يخ ِد ُمون .بإمكانِهم أن يقُوموا بالخدما ِ
ِ
ت ُّ
ِ
والرعاية .هذان النوعان من ال ُخدام في الكنيسة،
ليس لهم مسؤوليةُ ال ِقيا َدةِ ِ ّ
العملية ،ولكن َ
نقرأ عن ُهما ُه َو في اإلصحاحِ السادِس من سف ِر األعمال.
أول ما َ
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نظام الكنيسة ،أي في ِرسالتَي
السفرين عن
وعان من ال ُخدام في هذين
هذان الن
ويُذ َك ُر
ِ
َ
ِ
ِ
وثاوس األُولى وتي ُ
ين النو َعين من الخدمة .أح ُد أسباب
طس .ال ُمؤ ِ ّهالتُ مو ُ
ضو َ
تي ُم ُ
عةٌ ِل َه َذ ِ
عجز الكنيسة اليوم ُه َو أننا توقفنا منذُ زَ َم ٍن َ
طويل عن وضعِ معايير أو ُ
شروط لعُضوي ِة
الكنيسة ،وباألخص توقفنا عن وضعِ ُ
ش ُروطٍ ل ُخد ِام الكنيسة وقا َد ِتها .فأ َه ُّم طريقَ ٍة تُع ِل ُن بها
نت شيخا ً في
ي ِ جيل ،هي من ِخال ِل حيا ِة قا َد ِتها وأعضا ِئها .فإن ُك َ
الكنيسةُ اإلنجي َل في أ ّ
كنيس ٍة م َح ِلّية ،إقرأ بعنايَ ٍة وبِروحِ الصالة ال ُّ
عة للشيُوخِ في رسالتي بُولُس
شروط المو ُ
ضو َ
ُعطيَ َك ال ِنّعمة لت ُكونَ على ُمستوى ُ
روط القيادة.
ش ِ
عويتَين ،ثُم أُطلُبْ من الله أن ي ِ
الر َ
وحياً .إحدى ال ُمؤ ِ ّهالت
ناضجينَ و ُمؤهلِينَ ُر ِ
يُش ِ ّد ُد بُولُس على أن الشيُوخ ين َبغي أن ي ُكونُوا ِ
واحدة )2( ".يعني هذا َحرفِيا ً "ر ُجل إمرأة
التي يُسا ُء فه ُمها هي أن ي ُكون "بعل إمرأَة ِ
س ِة هذه الكلمات في اللغ ِة األصلية ،ال أعت َ ِق ُد
واحدة "،أو ر ُجل لدي ِه زو َجةٌ ِ
واحدة .بع َد درا َ
يعيش م َع إمرأةٍ أ ُخرى ،بل أنهُ
بإمكان هذا الر ُجل أن
أنها تَعني بتاتا ً أنهُ كانَ
يعيش م َع إمرأَةٍ
َ
َ
ِ
واح َد ٍة فقط.
ِ
شرو َ
الحظوا أن ال ُّ
ضوعة
ع
للشمامسة هي تماما ً على ُمستَوى الشروط المو ُ
ط ال َمو ُ
ِ
ِ
ضو َ
شرو ٌ
لل ُّ
ناك ُ
ط أو ُمؤ ِ ّهالتٌ
ت هؤالء القادة
شيُوخ.
عةٌ لزوجا ِ
صارمة مو ُ
وكذلك ُه َ
َ
ضو َ
ِ
تيموثاوس األُولى وتي ُ
طس.
وح ِيّين .إن هذا التشديد ها ٌّم جدا ً في ِرسالتَي
الر ِ
ُّ
ُ
لك
وثاوس حيا َل اإلرتداد ،الذي يعني" ،الترا ُجع عما سبقَ َ
في هذا الرسالة ،يُحذّ ُِر بُولُس تي ُم ُ
آخر األيام سي ُك ُ
هناك إرتِدا ٌد عظيم .واإلرتِدا ُد ُهنا يأتي في
ون
َ
َ
وآمنت ب ِه ".يتنبأ ُ بُولُس أنهُ في ِ
وثاوس .)1 :2
شَكلين – "أرواح ُم ِ
ضلة" و "تعاليم شياطين1( ".تي ُم ُ
ناك ال َكثيرونَ من الذين
الروحِ القُدُسُ .ه َ
ليس ُك ُّل ما ُه َو ُر ِ
ي من ُّ
"األرواح ال ُم ِ
ضلة" تعني َ
وح ٌّ
ال يُق ّدِرونَ أه ِ ّميةَ هذا التمييز .بل يُر ِ ّحبُونَ ببسا َ
دركينَ
ط ٍة ب ُك ِّل ما ُه َو من عالَ ِم ُّ
الروحَ ،
غير ُم ِ
سوع المسيح.
أن ُه َ
ضل الناس بعيدا ً عن إيما ِنهم بي ُ
ناك أرواحا ً بإمكانِها أن ت ُ ِ
َياطين ".إن كلمةَ الله هي التعليم ال ُمفت َ َرض
الشك ُل الثاني من اإلرتِداد سماهُ بُولُس "تعاليم ش ِ
علّ َمهُ و َن ِع َ
ناك تعالي ُم وعقائ ُد ُمزيفَة – "تعاليم شياطين ".هذه
ظ ب ِه في الكنيسة .ولكن ُه َ
بنا أن نُ ِ
ناك
العقائِ ُد والتعاليم ال تُو َج ُد في كلم ِة الله ،وال تأتي من الله .بل تأتي من الشيطان ،و ُه َ
أساس لها في كلم ِة الله .لهذا ،ين َبغي
بالتعاليم ال ُمزيفَة المغلُوطة التي ال
الكثيرونَ يُخ َدعُونَ
ِ
َ
ضيا ٍ
ب
ب الل ِه أن ال يضعُوا
أساس ما ي ِ
ت غير موجودة َ في الكتا ِ
على شع ِ
فر ِ
ُؤمنُونَ ب ِه على َ
َ
المقدس.
النص أنهُ
ض َعت علي ِه أيدي الرسا َمة .نف َه ُم من
ِّ
بار عندما ُو ِ
وثاوس إجتازَ في إخ ِت ٍ
يبدُو أن تي ُم ُ
تب بُولُس يقُو ُل ما
عندما و َ
وثاوس ،إنتَقَلَت بر َكةٌ ُمعينَة إليه .ك َ
ض َع الشيُو ُخ أي ِد َي ُهم على تي ُم ُ
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عليك أيدِي
ت
َ
ض َع َ
ذلك الشيء الذي بدأ َ َ
ِك من أج ِل َ
معناه" ،أُبذُ ْل ُكل ُج ُهود َ
فيك عندما ُو ِ
ف على ال ِقرا َء ِة
ِّ
كتب يقُول" ،أُع ُك ْ
نفس ال َمو ِه َبة عندما َ
الرسامة ".أعت َ ِق ُد أنهُ كانَ يعني َ
عظ والتعليم)16 -11( ".
والو ِ
َ
كانَ لدى بُولُس بض َع كلما ٍ
وثاوس عن عالقاتِ ِه م َع الناس في جس ِد المسيح .إن
ت يقُولُها لتي ُم ُ
"م َه ِنية
وثاوس أن ي ُكونَ لدي ِه عالقةٌ ِ
وثاوس لم ت ُكن وكأنهُ يقُو ُل لتي ُم ُ
نصي َحةَ بُولُس لتي ُم ُ
وثاوس أن يتعا َم َل م َع عائِل ِة الل ِه وكأن ُهم جميعا ً
ُمحت َ ِرفَة" م َع شعبِ ِه .بل كانَ بُولُس يقُو ُل لتي ُم ُ
وثاوس  )2-1 :5هذه ليست عالقة "إحتراف أو ِمهنة"
من عائِلتِ ِه
وأقاربِ ِه في الجسد1( .تي ُم ُ
ِ
بل عالقة إه ِتمام عائلية حميمة.
إلزام ال ُّ
لمنصب الشيخ.
السامية
روط
وثاوس حو َل أه ِ ّمي ِة
يُعطي بُولُس
ِ
ش ِ
ِ
ِ
بعض التعليمات لتي ُم ُ
َ
وثاوس أنهُ إذا أخ َ
ُخطئونَ بالطبع) ،فين َبغي توبي ُخهُ
طأ َ شي ٌخ (والشيو ُخ ي ِ
يقُو ُل بُولُس لتي ُم ُ
ب
وثاوس من ال ُمحاباة في التأدي ِ
أمام الجميع ،ألن خدمتَهُ عالنِيَة .يُح ّذ ُِر بُولُس تي ُم ُ
عالنِيَةً َ
وثاوس تأدي َبهُ ُمقربا ً أو صديقا ً لهُ .وهكذا يقُو ُل
ي ،حتى ولو كانَ الشي ُخ الذي يُري ُد تي ُم ُ
ال َكنَ ِس ّ
ب
وثاوس .ألن َك
وثاوس ما معناهُ" :إي َ
سوف تُج ِنّ ُ
اك أن تست َ ِخف بهذه األ ُ ُمور يا تي ُم ُ
بُولُس لتي ُم ُ
َ
يت ُم َ
ار شخصا ً لخد َم ِة ال َمشيَخَة".
س َك
الكثير من ال َعناء واأللم ،إذا صل َ
نف َ
طوالً قب َل أن تخت َ َ
َ
وثاوس )25 -17 :5
(1تي ُم ُ
َخصي ِة الرجال الذين كانُوا سيقُودُونَ الكنيسة ،ف ُه َو
مام بُولُس األول كانَ ُمت َ ِ
علّقا ً بش ِ
ُرغ َم أن إهتِ َ
وثاوس نصي َحةً َع َمليةً
يُعطي نصي َحةً في اإلصحاحِ الساد ِِس أيضاً .مثالً ،يُعطي بُولُس تي ُم ُ
إسم الله
وثاوس أن ي ِ
كر ُموا سا َدتَهم ،ل َكي ال يُفتَرى على ِ
حيا َل العبيد .يقُو ُل لتي ُم ُ
ُعلّ َم العبي َد أن يُ ِ
ف أن ُمش ِكلَةَ الر ِقيق اإلج ِتما ِعية لم ت ُكن لتزو َل
( .)1لقد كانَ بُولُس وا ِق ِعيا ً كفا َيةً ِ
ليعر َ
سرعة .فلقد كانَ الكثيرونَ من ال ُمؤمنينَ األوائِل من طبقَ ِة العبيد ،وبما أن ُهم لم يتحر ُروا في
ب ُ
كيف يتحملُونَ العبُودِية.
هذا العالم ،أظ َه َر لهم بُولُس
َ
نج ُد أيضا ً مق َ
ناك
طعا ً جديرا ً باإلع ِتبار حو َل الربح أو التجارة والتقوىُ .ه َ
في هذا اإلصحاحِ ،
ب الطفل إلى
تشدي ٌد
كبير في حضارتِنا يُعطي قي َمةً ُكبرى ِ ّ
ٌ
بح والتجارة .فمنذُ تاريخِ ذها ِ
للر ِ
ُعلّقَ جدارتَهُ وأه ِ ّميتَهُ على إنجازاتِ ِه .ولكن عن َد ِّ
سن البُلُوغ ،تُبَر ِه ُن
ُعلّ ُمونَهُ أن ي ِ
المدرسة ،ي ِ
هذه الن َ
عوا
قلب اإلنسان .ف ُه َ
ناك الكثير من الناس الذين بر ُ
ظ ِريةُ أنها ُ
غير ُمالئمة وال تُش ِب ُع َ
يجدُوا سالماً ،وال ِرضاً ،وال سعا َدة ً من ِخال ِل إنجازا ِتهم .أعت َ ِق ُد أن
في ِم َه ِنهم ،ولكن ُهم لم ِ
تجارة ٌ
عة
أشخاصا ً مثل هؤُ الء ُمستَ ِع ُّدونَ أن يس َمعُوا َك ِلما ِ
ت بُولُس الر ُ
سول":التقوى م َع القنا َ
َ
عظيمة)6( ".
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ثُم يُتا ِب ُع بُولُس ليُق ّد َِم تحذيرا ً ضد محب ِة المال قائالً" :وأما الذين يُريدُونَ أن ي ُكونُوا أغ ِنياء
فَ َيسقُ ُ
الناس في ال َع َ
خ وشهوا ٍ
ب وال َهالك.
ضر ٍة تُغ ِ َّر ُق
ط ِ
ت كثيرة َغ ِبي ٍة و ُم ِ
طونَ في تَ ِ
َ
جر َب ٍة وفَ ّ ٍ
الشرور".
ألن محبةَ المال أص ٌل ِل ُك ِّل
ُ
ب من محب ِة الما ّدِيات وأن يتبَ َع ال ِب ّر)11( .
وثاوس صرا َحةً أن ُ
يهر َ
يُش ِ ّج ُع بُولُس تي ُم ُ
هر
ور ِه لألغ ِنياء:
ثُم يُ ِ
ِ
عطي بُولُس تي ُم ُ
"أوص األغ ِنياء في الد ِ
س نصي َحةً ليُق ِ ّد َمها ِب َد ِ
وثاو َ
غير يقيني ِة ال ِغنى بل على الله ال َحي الذي
ِ
الحاضر أن ال يستَكبِ ُروا وال يُلقُوا رجا َء ُهم على ِ
َى للتمتُّع)17( ".
يمنَ ُحنا ُكل شَيءٍ ِب ِغن ً
ب
ُعلّ ُم
َطية .فالكثيرونَ من رجاال ِ
س أن ال ِغنَى خ ِ
ُ
ال ي ِ
ت الل ِه األت ِقياء في الكتا ِ
الكتاب المقد ُ
الكام ُن
داود .ال ُم ِه ُّم ُه َو الدافِ ُع
ِ
المقدس كانُوا أغنِيا َء جداً ،أمثال إبراهيم ،وأيُّوب ،والملك ُ
ب الغنى ،ثُم ال َموقِف تجاهَ ال ِغنى .فعلى األغ ِنياء أن يستخ ِد ُموا مالَ ُهم لألعما ِل
ورا َء طلَ ِ
ضل
الصا ِلحةُ ،م ِ
عطينَ ِب ُ
ور للذينَ ُهم في حاجة .يُس ِ ّمي بُولُس هذا النوع من العطاء بأفَ َ
س ُر ٍ
وثاوس )19 -11 :6
وأض َمن إ ّد ٍ
ِخار لألبدية (1تي ُم ُ
ب للتقوى" ،ألن التقوى نافِعَةٌ في الحياة
وثاوس ولنا ُه َو أن "نتدر َ
إن تح ّدِي بُولُس لتِي ُم ُ
ضة التي ت ُ ِ ّ
عز ُز
س هذا النوع من ِ ّ
الريا َ
مار ُ
ِ
الحاضرة وال َعتيدة (1تي ُم ُ
وثاوس  )1 :2فهل ت ُ ِ
ُعلّ ُمنا أن نسعى
التقوى في حياتِ َك؟ إن
الربح .أما بُولُس في ِ
حضارتَنا ت ُ َع ِلّ ُمنا أن نس َعى ورا َء ِ ّ
َ
الربحِ أم ورا َء التقوى؟
ورا َء التقوى .فهل َ
أنت تسعى ورا َء ِ ّ
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الثام ُن
الفص ُل
ِ
رسالَةُ بُولُس إلى تي ُ
طس
سول إلى تي ُ
ب قا َدة ً أت ِقياء .يبدُو أن
طس ُه َو أن ال ِقيا َدة َ الت ِقية تتطل ُ
إنَ تشدي َد رسالَة بُولُس الر ُ
تأسيس الكنيس ِة في كريت ،يا تي ُ
طس ،هي أن
بُولُس يقُول" ،الطريقة الوحيدة التي يُم ِكنُ َك بها
َ
قيم قا َدة ً أت ِقياء يُزَ ِيّنُونَ تعليم الله بحياتِهم ال ُمقدسة ".إن العبارة" ،تزيين التعليم بالتقوى" ُه َو
تُ َ
ب عنهُ بُولُس ِلتِي ُ
تأسيس الكنائِس في
طس في َدليل الخادِم هذا عن
المو ُ
ضوعُ الذي يكت ُ ُ
ِ
ق الصع َبة.
ِ
المناط ِ
يقُو ُل بُولُس لتي ُ
صة
طس" ،من أج ِل هذا تركت ُ َك في كريت ِل َكي ت ُ َك ِ ّم َل تَر ِت َ
يب األ ُ ُمور الناقِ َ
طس  )5 :1لقد وجهَ بُولُس تي ُ
صيت ُ َك( ".تي ُ
قيم في ُك ِّل مدينَ ٍة ُ
طس ،الذي كانَ
شيُوخا ً كما أو َ
وت ُ َ
حالل المشاكل بالنسبَ ِة لبُولُس ،ليُص ِ ّح َح أخطا َء الكنيس ِة ُهناك .يبدو وكأن المشا ِكل التي
عانَت منها كنيسةُ كريت كانت ُمشا ِب َهةً للمشاكل التي وا َج َهها بُولُس في كنيس ِة غالطية .لقد
ُعلّ ُمون ال ُمؤمنينَ في كريت أنهُ عليهم أن يخت َ ِتنُوا
صبُونَ ي ِ
كانَ اليهو ُد ال َمسيا ِويُّونَ ال ُمتع ِ ّ
ب بسيطٍ و ُهو
ليُصبِحوا تالمي َذ حقيق ِيّينَ لي ُ
سوع .أخ َُرونَ كانُوا يُ َع ِلّ ُمونَ التالميذ في كريت لسب ٍ
واحدتان من المشاكل التي أرا َد بُولُس من تي ُ
طس
هاتان
صلُوا من ُهم على المال .كانت
أن يح َ
ِ
ِ
أن يُعا ِل َجها في كريت.
ف ثالثَةَ ُ
المق َ
ظ ُهورا ٍ
ت لله ،من ِخال ِل المسيح،
ط ُع األكث َ ُر أه ِ ّميةً في هذه ِ ّ
ص ُ
عوية َي ِ
الرسالة الر َ
في هذا العالم .ف ِت ّ ُ
شوا لتَروا إن كانَ بإمكانِ ُكم إيجا َدها في هذا األعداد ،التي هي من أج َم ِل
ت اإلنجيل في العه ِد الجديد:
تصريحا ِ
"ألنهُ قد َ
صة ِل َجميعِ الناسُ .معَ ِلّ َمةً إيانا أن نُن ِك َر الفُ ُجور والشهوات
ظ َه َرت ِنع َمةُ الله ال ُم ِ
خلّ َ
بارك
َعيش بالت َعقُّ ِل وال ِب ِ ّر والتقوى في العالَ ِم
ِ
الحاضرُ .منتَ ِظرينَ الرجا َء ال ُم َ
العالَ ِمية ون َ
و ُ
إثم
صنا ي ُ
سهُ ِل َكي يف ِد َينا من ُك ِّل ٍ
ور مج ِد الل ِه العظيم و ُمخ َِلّ ِ
سوع المسيح .الذي بذ َل نف َ
ظ ُه َ
غيُورا ً في أعما ٍل حسنةٍ .تكلم بهذ ِه و ِع ْ
ويُط ِ ّه َر لنَف ِس ِه شعبا ً خاصا ً َ
سلطان .ال
ظ َوو ِبّ ْخ ِب ُك ِّل ُ
يست َ ِه ْن أح ٌد ِب َك( ".تي ُ
طس .)15 -11 :2
سةُ ال ُّ
ت الثالثة
ظ ُهورا ِ
كَني َ
عت عن كنيس ٍة تُسمى بكنيس ِة ُّ
الظ ُهور؟ إن كلمة " "Epiphanyتأتي من
س ِم َ
هل سبقَ َ
لك و َ
صفُها بُولُس في رسالتِ ِه إلى
سةُ التي يَ ِ
َى ما ،الكني َ
األص ِل اليُوناني وتَعني "الظ ُهور ".بمعن ً
سميتُها "كنيس ِة ُّ
طس عن ُ
كتب لتي ُ
تي ُ
هورين من
طس يُم ِك ُن ت َ ِ
ورين "،ألن بُولُس َ
ظ َ
الظ ُه َ
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ط لها تُوج َد بينَ هذين ُّ
كتب أن الكنيسة ُمخَط ٌ
ُ
كتب بُولُس
ظ ُهورا ِ
ورينَ .
ت الله .لقد َ
الظ ُه َ
صةُ ِل َج ِميع الناس( ".تي ُ
يقُول" ،ألنهُ قد َ
طس .)11 :2
ظ َه َرت ِنع َمةُ الل ِه ال ُم َخ ِلّ َ
ِ
سيرج ُع
بيت لحم ،وستظ َه ُر ثا ِنيَةً عندما
سوعُ المسي ُح في َ
هذه النعمة ظ َهرت عندما ُو ِل َد ي ُ
ِ
سوع ثا ِنيَةً .والكنيسةُ تُوج ُد بينَ هذين ُّ
ورين لله من ِخال ِل المسيح .في هذا الرسالة،
ي ُ
الظ ُه َ
ف يُري ُد أن تُوج َد كنيستُهُ بينَ هذين ُّ
العصر
ورين .في
الظ ُه َ
ِ
أعلنَ اللهُ لبُولُس بالتدقيق كي َ
نعيش "بالتعقُّ ِل والبِ ِ ّر والتقوى( ".تي ُ
طس )12 :2
الحاضر ،علينا أن
ِ
َ
يُخبِ ُرنا بُولُس أنهُ في ُّ
ور األو ِل للمسيح ،والذي حققَ الخالص ،إفتدانا اللهُ ألنهُ أرا َد أن
الظ ُه ِ
يُط ِ ّه َر لنف ِس ِه شعبا ً خاصا ً َ
غيُورا ً في أعما ٍل حسنة ( .)12إن كلمة "خاصاً" ُهنا تعني "من
ورةِ المسيح.
نَوعٍ ُمعَي ٍن فَريد ".فينبَغي أن ن ُكونَ شَعبا ً خاصا ً على شب ِه ُ
ص َ
عنوان "كنيسة ُّ
اآلن بإمكانِ َك أن ترى لماذا يُم ِكن إعطاء رسالة بُولُس إلى تي ُ
الظ ُهورات
طس ُ
ور ثا ِلث – ُ
ناك ُ
ور الله في
جيء الثانيُ ،ه َ
ور األو ِل للمسيح ،وال َم ِ
ظ ُه ٌ
ظ ُه ِ
الثالثة ".فبينَ الظ ُه ِ
هذا العالم من ِخال ِل َك ومن ِخال ِلي .فاللهُ
إختار َك
وإختارني لنع َم َل ع َملَهُ .علينا أن ن ُكونَ
َ
َ
سوع للعالم .علينا أن ن ُكونَ وسيلَةَ النقل التي من ِخال ِلها
"شعبَهُ الخاص ".علينا أن ن ُكونَ ي ُ
ي لهذا العالم.
يظ َه ُر المسي ُح ال ُمقا ُم الح ُّ
إن تشدي َد بُولُس في رسالتِ ِه إلى تي ُ
الخاص ،الذي يُش ِ ّك ُل كنيسةَ المسيح،
الشعب
طس ُه َو أن
ّ
َ
ينبَغي ِببسا َ
ط ٍة أن "يُزَ ِيّنَ تعليم المسيح" بحياةٍ ُمقدسة ،تقية ،ل َكي يظ َه َر الله ُ في هذا العالم من
ط ٌ
وفيك .بإمكا ِننا أن نتأك َد أن اللهَ لدي ِه ُخ َ
ط عظي َمةٌ لحيا ِتنا ،ألنهُ
إختارنا
ِخال ِل المسيح ،في
َ
َ
ثم ٍر ،من ِخال ِل ِه يظ َهر اللهُ لهذا العالم.
ب
خاصُ ،م ِ
ٍّ
لن ُكونَ جزءا ً من شع ٍ
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س ُع
الفص ُل التا ِ
رسالَةُ بُولُس إلى فيلمون
غم
تُعتَبَ ُر رسالَةُ فيل ُمون الرسالة الرا ِبعة بينَ رسائل بُولُس الخمس التي كت َبها من السجنُ .
ور َ
الرسالة هي وا ِس َعةُ التطبيق ،خاصةً في مجا ِل
صر َرسا ِئل بُولُس ،فإن هذه ِ ّ
أنها كانت أق َ
ي.
العم ِل اإلج ِتما ِع ّ
غنِيا ً
ؤمنا ً أ ُ َم ِميا ً َ
عاش في ُكولُوسي .وكانَ يم ِلكُ عبدا ً إس ُمهُ أُنسي ُموس .ويعني
كانَ فيلمون ُم ِ
َ
ي أُنسي ُموس هذا اإلسم ألنهُ كانَ عبدا ً نافِعا ً
لربما أ ُ ِ
إسم أُونسي ُموس "النافِع" أو "ال ُمفيدُ ".
عط َ
جدا ً وذُو قي َم ٍة كبيرة.
وهرب بعيداًِ .لهذا ،أصبَ َح
بعض المال من س ِيّ ِد ِه فيل ُمون
ولكن يبدُو أن أُونيس ُموس سرقَ
َ
َ
هاربا ً
وسارقاً .ولكن في مدينَ ِة ُروما ،إلتَقَى أُونسي ُموس م َع بُولُس في السجن ،فقا َدهُ
ِ
عبدا ً ِ
ُ
اإلنسان ،فإن تجدي َدهُ يتضم ُن التو َبةَ ،وبالنس َب ِة
لإليمان بالمسيح .عندما يتجد ُد
بُولُس
ِ
هارباً .ال بُد
يرج َع إلى س ِيّ ِد ِه لي ِ
ألُونسي ُموس ،كانت تعني التوبَةُ أن ِ
ُواجهَ عواقِ َ
ب كونِ ِه عبدا ً ِ
أن بُولُس أخبَ َر أُونسي ُموس بهذا .ولكنهُ أخبَ َر أُونسي ُموس أيضا ً بأننا سيُعي ُدهُ إلى فيل ُمون
س ٍل لفيلمون لي ُكونَ حليما ً م َع أخي ِه الجديد في المسيح.
حامالً رسالَةَ تو ُّ
ِ
الرسالَةُ التي أخ َذها بُولُس بِي ِد ِه عندما ر َج َع إلى س ِيّ ِدهِ .إنها
إن ِرسالَةَ بُولُس إلى فيلمون هي ِ ّ
ي ٍ وا ِسع ال ِنّطاق ،ولكنها أيضا ً تُحفَةٌ في الدبلُوما ِسي ِة
ست فقط ِرسالَةٌ َ
لي َ
ذات تطبي ٍ
ق إجتما ِع ّ
ب
الحظوا
كيف يقت َ ِر ُ
الرسالةِ ،
ف بُولُس في كتا َبتِ ِه لهذه ِ ّ
واللياقة .وبينما ت ُ َم ِيّزون ما ُهو ه َد ُ
َ
من ه َد ِف ِه بطريقَ ٍة دبلوماسي ٍة الئق ٍة وجميلة .ف ُه َو يتوس ُل إلى ُروحِ فيل ُمون المتَم ِث ّلَة بالمسيح،
فرح.
ويُش ِ ّد ُد على
ِ
الناحية اإليجابِية عندما ير ُجو أن يقبَ َل فيل ُمون طوعا ً عو َدة َ أُونيس ُموس بِ َ
سوع المسيح يُغَ ِيّ ُر
الرسالَة هي أن بُولُس يقُو ُل ل ِفيل ُمون ،ويقو ُل لنا تطبيقياً ،أن ي ُ
لب هذه ِ ّ
إن قَ َ
كتب بُولُس
الناس .وعندما يف َع ُل َ
بعضهم البعض .لهذاَ ،
ذلك ،ف ُه َو يُغ ِيّ ُر عالقاتِهم م َع ِ
ص يستَ ِح ُّق ال ِعقاب،
ل ِفيل ُمون" ،أُريد َُك أن ت ُ ِ
ب وال َك ِل ٍ ّ
هار ٍ
ليس كعب ٍد ِ
سام َح أونسي ُموس وتقبَلَهَُ ،
الهارب الموت.
قاب المقبُول للعب ِد
بل كأخٍ وكتِلمي ٍذ للمسيح ".كانَ ال ِع ُ
ِ
ؤمنَ أنهُ
سوعُ المسي ُح عالقاتِ َك؟ وهل
َ
لديك اإليمان لت ُ ِ
سوع المسيح؟ وهل غي َر ي ُ
هل غَي َر َك ي ُ
وتغيير
تغييرنا
الشخص الوحي ُد الذي يستطي ُع
ع المسيح ُه َو
يستطي ُع وأنهُ سيف َعلُ؟ إن ي ُ
ُ
سو َ
َ
َ
تغيير الناس.
سوع المسيح يستطي ُع
عالقاتِنا ألن وح َدهُ ي ُ
َ
يام بها.
أشخاص كثيرونَ يُؤمنُونَ
الرسالةُ ،ه َ
ٌ
نقرأ ُ هذه ِ ّ
بينما َ
ناك تطبيقاتٌ أُخرى نستطي ُع ال ِق َ
ع أُونسي ُموس
بالر ُموز .فمثالً ،يُؤمنُونَ أن ُرجو َ
أن رسالَةَ بُولُس إلى فيلمون مملوو َءة ٌ ُّ
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رج َعهُ .إن
زان
ِي شيئا ً يعني أن تُعي َد ِشرا َءهُ ،وأن ت ُ ِ
ِ
و ُمسامحتَهُ ير ُم ِ
مجازيا ً إلى فدائِنا .فأن تفتَد َ
سوع المسيح المسفوك على الصليب كانَ الثمن الذي ُد ِف َع لكي يستطي َع اللهُ أن يُعي َد
دم ي ُ
شرا َءنا ويستَرجعنا لنف ِس ِه ولنو ِعي ِة الحياة التي يُريدُنا أن نحياها.
كتب بُولُس
ُه َ
ورة ٌ في هذه الرسالة القصيرة عن شيءٍ يح ُ
ناك أيضا ً ُ
ص ُل م َع أوالدِنا .لقد َ
ص َ
ِلفيل ُمون أنهُ قد ي ُك ُ
لفترةٍ َوجيزة ،ولكن ل َير َب َحهُ إلى األبد ( .)15كثيرا ً ما
ون فق َد أُونسي ُموس َ
ين .حتى ولو "دربنا ُهم لي ُكونُوا على الطريقَ ِة التي ين َبغي أن ي ُكونُوا
نخ َ
س ُر أوال َدنا إلى ِح ٍ
عليها" (أن ُ
كيف
ُقر ُروا في النهايَ ِة
يشردُونَ عن الطريق قب َل أن ي ِ ّ
ظر أمثال  ،)6 :22فقد ُ
َ
شفُوا إيمانا ً وإختبارا ً
سيعي ُ
يرجعُونَ إلينا ،وبع َد أن ي ُكونُوا قد إكت َ َ
شونَ حياتَ ُهم .ولكن عندما ِ
رجعونَ هذا اإليمان واإلختِبار إلى م َدى حياتِهم.
خاصين بهم ،فإنهم يست َ ِ
تسميتُهُ "الكفارة البَدِيلية".
يعت َ ِق ُد
شير أيضا ً إلى ما يُم ِكنُنا ِ
البعض اآلخر أن هذه ِ ّ
ُ
الرسالة ت ُ ُ
سول ِل ِفيلمون" ،ثُم إن كانَ قد َ
لك علي ِه َد ٌ
ين فاحسُبْ
ظلَ َم َك ِبشَيءٍ أو َ
فعندما يقُو ُل بُولُس الر ُ
سوعُ
ناك أ ُ َ
ذلك علي( ".فيل ُمون  )11ف ُه َ
َ
ورة ٌ عما فعلَهُ ي ُ
ولئك الذي يعت َ ِقدُونَ أن هذه ِهي ُ
ص َ
ب خطايانا ،قا َل لآلب ما معناهُ،
المسي ُح من أج ِلنا .فعندما َ
مات ي ُ
ب بسب ِ
سوعُ على الصلي ِ
بالكامل".
ذلك علي .أنا أدفع
لك ،أحسُبْ َ
"مهما كانُوا َمديُونينَ َ
ِ
وهكذا بإمكا ِننا أن نرى أن ِرسالَةَ بُولُس إلى فيل ُمون مملوو َءة ٌ بالتطبيقات.
كرة ٌ أضافِيةٌ علينا ُمالحظتها في هذه الرسالة القصيرة من بُولُس إلى فيل ُمون .إنها
ُه َ
ناك فِ َ
ب بُولُس إلى فيل ُمون" ،إن َك َمدي ٌ
وس أن
عندما يكت ُ ُ
ُون لي بِنَف ِس َك أيضاً )19( ".يُخ ِب ُرنا القا ُم ُ
"النفس" هي "الشخصية ،أي فرا َدة َ
ب ما
شخص ما التي ت ُ َم ِيّ ُزهُ عن ُك ِّل ش ٍ
ٍ
س ِ
َخص آخر ".ب َح َ
سنا بال ِفعل إلى أن نُولَ َد من جديد .فقط ألن
َ
كتب بُولُس ل ِفيل ُمون ،ال نستطي ُع أن ن ُكونَ أنفُ َ
"أنت َمدي ٌ
ب لهُ ما معناهُ،
ُون لي ِبنَف ِس َك .لما كانَ
َ
فيل ُمون ُو ِل َد من جديد ،إستطا َ
ع بُولُس أن يكت ُ َ
ُون أن تُولَ َد من جديد .فبما أنني ُكنتُ
بإمكا ِن َك بتاتا ً أن تُصبِ َح الفَرد ال ُم َميز الذي َ
أنت ُه َو ،بد ِ
ٌ
مديون لي ِبنَف ِس َك".
فأنت
ِك،
َ
أنا األداة لتَجديد َ
أشخاص كثيرونَ يغتا ُ
سوا كما أرا َد ُهم اللهُ أن
ظونَ
ُ
ويخيب ظنُّ ُهم ويشعُرونَ بال ُحزن ،ألنهم لي ُ
ٌ
ُ
وحيث يريدُنا
ي ُكونُوا .إن ِرسالَةَ بُولُس هذه إلى فيل ُمون تُخ ِب ُرنا أننا لن ن ُكونَ بتاتا ً َمن وماذا
سوع المسيح.
ي
لإليمان بي ُ
ِ
اللهُ أن ن ُكون ،إلى أن نأ ِت َ

45

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

شر
الفص ُل العا ِ
وثاوس
ِرسالَةُ بُولُس الثانِيَة إلى تي ُم ُ
سو ِل بُولُس .يُخ ِب ُرنا تاري ُخ الكنيس ِة
وثاوس هي ِ
صي ٍة للر ُ
أخ ُر َو ِ
إن ِرسالَةَ بُولُس الثانِيَة إلى تي ُم ُ
ذهب بُولُس في رحلَ ِة إرسالي ٍة إلى
أنهُ بع َد أن أُط ِلقَ سرا ُح بُولُس من ِسج ِن ِه األول في ُروما،
َ
سس ،إن َ
قام
طلَقَ إلى تِرواس ،وكانَ ُه َ
سس .ومن أف ُ
إسبانيا ،ومن ثم عا َد إلى أف ُ
ناك عندما َ
األمبرا ُ
ق روماُ ،مل ِقيا ً
سوع المسيح .عندما
اللوم على تالمي ِذ ي ُ
طور الروماني ُ
نيرون بإحرا ِ
َ
حدث هذا ،إعت ُ ِب َر جمي ُع أتباع المسيح في األمبرا ُ
َ
الرومانِية خارجينَ على القانُون،
طوري ِة ُّ
ِ
ان ُروما.
وملُوا
ع ِ
و ُ
الروما ِنية ،بل ومن قِبَ ِل ُ
ليس فقط من ِقبَ ِل ال ُح ُكو َم ِة ُّ
بقسوةٍ ال تُو َ
صفَ ،
سك ِ
َ
توقيف بُولُس ثا ِنيَةً.
ورين ،تم
وبما أن ب ُ
ُ
ُطرس وبُولُس كانا أو َل عدُوين َمش ُه َ
ف بها بُولُس أنهُ ما كانَ سيتحم ُل هذا التوقيف والسجن
يبدُو من الطري َقة التي أُوقِ َ
ف أنهُ
سوف يت ُّم
يعر ُ
وثاوس  .)2 :1عندما َ
كتب بُولُس هذه الرسالة لتي ُم ُ
(2تي ُم ُ
وثاوس ،كانَ ِ
َ
سول األخيرة َجليلَةً وثَقيلة.
إعدا ُمهُ عما قريب .هذا جع َل من كلما ِ
ت الر ُ
لك أن ُ
نت ستُق ّد ُِر وزنَ
ور سجنَ
المامرتَاين  Mamertineفي ُروما اليوم ،ل ُك َ
لو قُ ّد َِر َ
ِ
تز َ
ناك زنزانَةٌ يُعتَقَ ُد أن
سفلي من هذا السجنُ ،ه َ
ق ال ُّ
ومعنى ُك ّل كلمة في هذه ِ ّ
الرسالة .في الطا ِب ِ
سول فيها .ولقد كانت الطريقَة التي كانَ ُمقيدا ً بها باألغالل،
ضعوا بُولُس الر ُ
ُّ
الرومان و َ
ُ
ب ُمست َ ِم ّر .لقد كانت را ِئ َحةُ هذه الزنزانَة ال تُطاق،
والمكان ال يُحت َ َمل .وكانَ
بمثابَ ِة تعذي ٍ
يُحتَفَ ُ
أعداء ُروما غير المر ُ
غوب فيهم.
ض َع فيها أل ُّد
ِ
ظ بهذه الزنزانَة ليُو َ
في ِظ ِّل هذه ُّ
وثاوس
الظ ُروف ،تبقى إستطا َ
عةُ بُولُس على كتا َب ِة هذه الرسالة الثانية إلى تي ُم ُ
بإستثناء
وإرسا ِلها لهُ من السجن ،تبقى لُغزا ً ال يُم ِك ُن َحلُّهُ .يبدو أن الجمي َع تر ُكوا بُولُس،
ِ
ع
لربما إستطا َ
وروس ،باإلضافَ ِة إلى طبيب بُولُس المحبُوب ،لُوقاُ .
ر ُج ٍل شيخٍ إس ُمهُ أونسيفُ ُ
عة
تهريب هذه الرسالة إلى
وروس أو لُوقا
أُونسيفُ ُ
الخارج .ومن ال ُمؤكد أنهُ لم ي ُكن بإستِطا َ
َ
ِ
بُولُس أن يكت ُ َبها بيَ ِدهِ؛ فال بُد أنهُ أمالها على أحدِهم.
ذلك السجن الرهيب ،الذي في ِه
سى
إطار َ
تقرأ ُ هذه الكلمات األخيرة لبُولُس ،إي َ
اك أن تن َ
َ
إذ َ
سول:
ب بُولُس الر ُ
خرجت هذه الكلمات من قَل ِ
ُعطنا
ضر َم أيضا ً مو ِه َبةَ الل ِه التي َ
فيك ِب َوضعِ َي َدي .ألن اللهَ لم ي ِ
"فَ ِلهذا السبب أ ُ َذ ِ ّك ُر َك أن ت ُ ِ
وثاوس )7 -6 :1
ُرو َح الفَشَل َب ْل ُرو َح القُوةِ والمحب ِة والنُّصح2( ".تي ُم ُ
وثاوس التي تظ َه ُر من خال ِل هذه األعداد .ال بُد أن
بإمكا ِن َك أن ترى ُمواصفات تي ُم ُ
صعُو َبةٌ بالتعا ُم ِل م َع الناس .لهذا لم َح بُولُس إلى
وثاوس كانَ شخصا ً خ ُجوالً كانت لدي ِه ُ
تي ُم ُ
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كتب بُولُس
عجزَ ة ً ح َدثَت عندما و َ
أن ُم ِ
وثاوس خال َل رسامتِ ِه لهَُ .
ض َع بُولُس يدي ِه على تي ُم ُ
الناس
تخاف أبدا ً أن تُخ ِب َر
فيك ،فلن
حركُ هذه القُوة
الكامنَة َ
يقُول ما معناهُ" ،فإن ُك َ
ِ
نت ست ُ ِ ّ
َ
َ
يعرفُون أنني صديقُ َك ،حتى ولو ُكنتُ أنا مس ُجونا ً ُهنا من أج ِل
عن َر ِبّنا ،وال أن ت َد َع ُهم ِ
سوع المسيح".
ي ُ
بعض اإليضاحات التي تُلقي الضو َء على ما تعني ِه العالقة
سوف نرى
في اإلصحاحِ الثا ِني،
َ
َ
ي ،البطل
الح ِقيقية م َع المسيح .من العدد  2إلى العدد  ،7يُعطي بُولُس إيضاحات ال ُجن ِد ّ
ي ،والفَالح.
ِّ
الر ِ
ياض ّ
َب
إن التطبيقَ
الواضح الذي يُق ِ ّد ُمهُ بُولُس عن ال ُجندي ُه َو التالي :عندما يتجن ُد َرج ٌل ويذه ُ
ِ
سهُ ُك ِلّيا ً
سهُ باألعمال التي كانَ يقُو ُم بها زمنَ ال ِ ّ
سلم .بل ي ِ ّ
ُكر ُ
س نف َ
لل َحرب ،ال يعو ُد يُربِكُ نف َ
وثاوس لي ُكونَ
ِ
وبالكامل لألعمال ال ُمختَصة بهذه الحرب .بطري َق ٍة ُمماثِلة ،يُش ِ ّج ُع بُولُس تي ُم ُ
ُملت َ ِزما ً تماما ً
سوع المسيح.
معرك ٍة من أج ِل ي ُ
ِ
بخوض َ
ي ،يقُول" ،وأيضا ً إن كانَ أح ٌد يُجا ِه ُد ال
ثُم ،إذ يُعطي بُولُس إيضاحا ِت ِه عن البط ِل ِ ّ
الر ِ
ياض ّ
ناك قوا ِعد للحياة في المسيح ،منها أنهُ
وثاوس ُ )5 :2ه َ
يُ َكل ُل إن لَ ْم يُجا ِه ْد قانُونِياً1( ".تي ُم ُ
تحم َل صليبَ َك وتتبَ َعهُ.
سوع المسيح.
َ
َ
عليك أن ِ
عليك أن تتأل َم من أج ِل ي ُ
يزرعُ أو
وعندما يكت ُ ُ
ب بُولُس عن الفالح ،يقُو ُل أن الفال َح يع َم ُل ِب َك ٍ ّد وإج ِتهاد ،سوا ٌء عندما َ
وثاوس  )6 :2يقُو ُل بُولُس
"هو الذي يشت َ ِركُ أوالً في األثمار1( ".تي ُم ُ
عندما يحصد .ثُمَ ،
وثاوس ما معناهُ" ،إع َم ْل ب َك ٍ ّد كما يع َم ُل الفالح .إع َم ْل ِب َك ٍ ّد في الزرعِ ،واع َم ْل ِب َك ٍ ّد في
لتي ُم ُ
ص ُل على حصا ٍد عظيم".
الحصاد،
وسوف تح َ
َ
ألمه .حتى عندما ن ُك ُ
ف
لقد كانَ بُولُس واثقا ً من ُح ُ
ور المسيح م َعهُ ،حتى ِخال َل ِ
ض ِ
ون أض َع َ
من أن نتمس َك ببَقي ِة اإليمان ،فإن اللهَ يبقَى أمينا ً لنا ليُسا ِع َدنا ،ألنهُ ال يقد ُِر أن يُن ِك َرنا ،لكونِنا
ف ثابِتا ً
أساس
كصخرةٍ عظيم ٍة راسٍخة ال تتزعزَ ع .إنهُ ح َج ُر
ٍ
خاصتهُ .إن حق الل ِه يَ ِق ُ
َ
وب علي ِه هذه الكلمات" :يعلَ ُم الربُّ الذين ُهم لهُ)19 ،11( ".
مكت ُ ٌ
تذكروا ُ
التعزيَة العظيمة.
تقرأُونَ هذه الكلمات عن
ظ
روف بُولُس ال ُمؤلمة والمأسا ِوية عندما َ
ِ
َ
ف ،عقليا ً
وعاطفياً ،وحتى ُروحياً ،حتى ال
ِ
َ
نمر َ
كتب بُولُس أنهُ من ال ُمم ِكن أن َ
ض ونضعُ َ
صلّي .فهل سنه ِلكُ في هكذا ُ
ظ ُروف؟ كال! إن هذا المق َ
طع يقُو ُل أننا
ؤمنَ ونُ ِ
تب َقى لنا قُوة ٌ لنُ ِ
ضعفا َء لدر َج ٍة ال نقوى م َعها على الصال ِة واإليمان ،فإن اللهَ لن يُن ِك َر
حتى وإن أص َبحنا ُ
خاصتَهُ أبداً .حتى عندما ال نستطي ُع اإلحتِفا َ
ظ باإليمان ،فإنهُ سي ُك ُ
ون أمينا ً لنا.
ؤمن بوا ِس َ
لك األيام،
ط ِة إيضاحٍ عن اآل ِنيَة ( .)21 -22في تِ َ
ف حياةِ ال ُم ِ
ُعلّ ُم بُولُس عن ه َد ِ
ي ِ
سام َية،
مناز ِلهم.
بعض اآل ِن َية كانت تُستَخ َد ُم ألهدافٍ ِ
ُ
كانَ لدى الناس آ ِن َيةٌ ،أو ِج ٌ
رار في ِ
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ناك مجاري للميا ِه
و
البعض اآلخر من اآلنِ َية كانت تُستَخ َد ُم ألهدافٍ ُمبت َ َذلَة (بما أنهُ لم ت ُكن ُه َ
ُ
لك األيام).
الخارجة من
اآلسنة
المراحيض في ِت َ
ِ
ِ
ع َك لل َمسيح .فبإمكانِ َك أن ت ُكونَ إنا ًء يُستَخ َد ُم
وثاوس ،هذا يُشبِهُ إ ِت ّبا َ
يقُو ُل بُولُس" ،يا تي ُم ُ
مام َك إيجا ِبيا ً
تدير
ظهر َك للشهوا ِ
ت الشبا ِبية ،وتُعطي ُكل إهتِ ِ
لألهد ِ
َ
اف ال ُمبت َ َذلَة ،وبإمكانِ َك أن َ
ون إنا ًء ُمال ِئما ً
السام َية ،وست ُك ُ
واإليمان والمحب ِة والسالم .عندها ست ُك ُ
ون إنا ًء
لألهداف
َير
ِ
ِ
للخ ِ
ِ
نظيفا ً نافِعا ً لخدم ِة الس ِيّد.
س َك لل ِه
في أح ِد أكث َ ِر األعداد المألُوفة في هذه الرسالةَ ،
قيم نَف َ
كتب بُولُس يقُول" :إجتَ ِهد أن ت ُ َ
وثاوس  )15 :2إن الكلمة
ى ِ
عامالً ال يُخزَ ى ُمف ِ ّ
ق باإلستِقا َمة2( ".تي ُم ُ
صالً َك ِل َمةَ ال َح ّ ِ
ُمزَ ك ً
س َك
ال ُمتَر َج َمة "إجت َ ِهدْ" تعني "أُبذُ ْل قُصارى جهد َ
وثاوسّ ِ ،
در َ
ب نف َ
ِك ".يقُو ُل بُولُس" ،يا تي ُم ُ
زام َك بالدرس أن يُصادِقَ اللهُ على خدمتِ َك يوما ً
أن تبذُل قصارى جهد َ
ِك ،حتى ينت ُ َج عن إلتِ ِ
ما ".دائما ً
ْ
س ِكفايَةً ،وتجته ُد لتَتَعل َم كلمةَ الله؟
س َك :هل َ
أنت ُ
تدر ُ
إسأل نف َ
كيف يُسا ِع ُد الناس
وثاوس
ص ُح بُولُس الراعي الشابّ تي ُم ُ
في نها َي ِة هذا اإلصحاح الثاني ،ين َ
َ
ذلك
ي .في أي ِام بُولُس ،كانُوا يُس ُّمونَ َ
على ح ِّل مشا ِك ِلهم .نُس ِ ّمي هذا اليوم باإلرشا ِد الر َ
عو ّ
لك ُّ
بالرعايَة .ما يُ َح ِيّ ُرني ُه َو َك ُ
وف
شار َكها في تِ َ
الظ ُر ِ
ِّ
ون كلمات بُولُس األخيرة ،التي َ
الرعاية الصا ِلحة.
إتقان
وثاوس على
مهارةِ ِ ّ
ال ُمؤلمة والقا ِسية ،دربت تي ُم ُ
َ
ِ
مسارهم ويُر ِش ُد ُهم هو أن ُهم
وثاوس أن ال ُمش ِكلة م َع الناس الذين يُص ِ ّح ُح
يقُو ُل بُولُس لتي ُم ُ
َ
يعي ُ
ذلك بالقول
ض ل ُخط ِة الل ِه الفَري َدة لحياتِهم( .تُع ِبّ ُر إحدى الترجمات عن َ
شونَ في شك ٍل ُمنا ِق ٍ
أسباب عدي َدة ٌ
ناك
ٌ
صونَ لفَ ّخِ إبليس (ُ .)26ه َ
سهم") .لقد كانُوا يُقتَنَ ُ
أن ُهم كانُوا "يُناقِضُونَ أنفُ َ
سهم م َع
لماذا يقُو ُم
أشخاص آخرين ،أو قد ي ُِقلّدُونَ
ٍ
ُ
ُقارنُونَ أنفُ َ
الناس بهكذا أعمال .قد ي ِ
ناك عدة ُ ُ
س ُر
لرقابَ ِة اآلخرينُ .ه َ
سهم بأن يخ َ
ق قد "نخ َ
آخرين ،أو قد يس َم ُحونَ ألنفُ َ
ضعوا َ
ط ُر ٍ
سنا" بهذا المعنى .إن
ُواج ُهونَ
األشخاص الذين يُنا ِقضُونَ خطةَ الل ِه لحياتِهم سي ِ
بها نُفُو َ
َ
صعوبا ٍ
ت كثيرة وسيفقُدونَ السعا َدة َ في حياتِهم.
ُ
ع ٍة ولُطفٍ و ُ
طو ِل
وثاوس ،إذا ِش َ
ئت ،إست َ ِم َع لهؤُالء الناس بودا َ
يقُو ُل بُولُس ما معناهُ" ،يا تي ُم ُ
ع َك يست َ ِح ُّق ال ُجه َد
الروحِ الثالثة هذه
وسوف تُبقي
أناة،
ثمار ُّ
ُ
الباب مفتُوحا ً لله ،وتج َع ُل إستِما َ
َ
َ
عرفَهم على الحقيقَ ِة التي
المبذُو َل من أج ِله .عندها ستُص ِب ُح قادِرا ً أن ت ُ ِ
علّ َم هؤُالء الناس وأن ت ُ ِ ّ
حر َرهم( ".أن ُ
عليك أن ال تتجا َد َل بتاتا ً م َع هكذا أشخاص،
ظر يُوحنا )12 :1
َ
تستطي ُع أن ت ُ ِ ّ
ب
أمام الله،
ألن هذا سيُغ ِل ُق
ُ
ويتر ُكهم في قُيُو ِد الشيطان .أعت َ ِق ُد أن هذا من أف َ
ضل ما ُكتِ َ
َ
الباب َ
ي.
حول مو ُ
الر ِ
ضوع اإلرشاد الرعوي ُّ
وح ّ
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ماذا ستع َم ُل بما تعلَ ُم؟
ف بُولُس أنهُ كانَ سيُح َك ُم علي ِه
قلب هذه ِ ّ
يعر ُ
نج ُد َ
الرسالة في 2تي ُم ُ
وثاوس ِ .5 :2 – 12 :1
لربما في ُ
ب
باإلعدام،
غ ُ
وسوف يلقَى حتفَهُُ ،
ون أي ٍام أو حتى ساعاتٍ ،بع َد كتابَ ِة وتهري ِ
َ
ض ِ
وثاوس ،علينا أن نشعُ َر بج ّدِي ِة
هذه الرسالة من السجن .فبينما كانَ يُملي كلماتِ ِه األخيرة لتي ُم ُ
و ُخ ُ
وثاوس،
ور ِة كلما ِ
ت بُولُس األخيرة .إنها كلماتٌ عن إيما ِن ِهِ ،
آالم ِه ،عط ِف ِه على تي ُم ُ
ط َ
مام ِه بحقيقَ ِة اإلنجيل .أحيانا ً كثيرة في هذا المق َ
"أنت
وثاوس،
َ
وإهتِ ِ
طع ،يقُو ُل بُولُس ل ِتي ُم ُ
وثاوس ُكل هذه األشياء التي يقُو ُل لهُ بُولُس
أنت تعلَ ُمَ ...
تعلَ ُمَ ...
يعر ُ
ف تي ُم ُ
يف ِ
أنت تعلَ ُم ".ف َك َ
يعرفُها؟
أنهُ ِ
ف ُكل هذه األُمور ألنهُ الحظها في
الجواب الصري ُح على هذا ال ُّ
ُ
يعر ُ
سؤال ُه َو أن تي ُم ُ
وثاوس ِ
وثاوس ُمت َ َح ّدِيا ً إياهُ" :ماذا ستع َم ُل بما تعلَم؟
حياةِ بُولُس .كانَ بُولُس يسأ ُل تي ُم ُ
سول بُولُس هذه
أمام الله والربّ
ثُم يُعطي الر ُ
ِ
الوصية األخيرة لتي ُم ُ
وثاوس" :أنا أُنا ِشد َُك إذا ً َ
سوع المسيح العتيد أن يدينَ األحيا َء واألموات عن َد ُ
ور ِه ومل ُكو ِته .إكرز بال َكلمة أُع ُكف
ي ُ
ظ ُه ِ
وغير ُمنا ِسب .و ِبّ ْخ إنت َ ِه ْر ِع ْ
ظ بِ ُك ِّل أناةٍ وتعليم .ألنهُ سي ُك ُ
ون وقتٌ
ذلك في وق ٍ
ت ُمنا ِسب
على َ
ِ
حسب شهواتهم الخاصة يج َمعُونَ ل ُهم ُم َعلِّمينَ ُمستَ ِحكةً
التعليم الصحيح بل
ال يحتَ ِملُونَ في ِه
َ
َ
أنت فاص ُح في ُك ِّل
مسام َع ُهم عن ال َح ّق
صرفُونَ
وينحرفُونَ إلى ال ُخرافات .وأما َ
ِ
ِ
ِ
مسام َع ُهم .ف َي ِ
شَيء .إحتَ ِم ْل المشقات .إع َم ْل ع َم َل ال ُمبَ ِ ّ
وثاوس )5 -1 :2
شر .ت ِ ّمم خد َمت َ َك2( ".تي ُم ُ
قر َر
إن هذه الكلمات تُعت َ َب ُر ت َح ّدِيا ً لنا جميعا ً لن ُكونَ أ ُ َمناء وحريصينَ على عم ِل الربّ  ،وأن نُ ِ ّ
وثاوس هي أيضا ً
ٌ
تطبيق ها ٌّم لهذه الوصية
ماذا سنع َم ُل بما نعلَ ُم .إن عالقَةَ بُولُس ِبتي ُم ُ
شخص مثل
فأنت تحتا ُج إلى
نت جديدا ً في اإليمان أو في الخدمة،
َ
األخيرة من بُولُس .إن ُك َ
ٍ
ب
ناضجاً،
ئ إن ُك َ
َ
بُولُس في حياتِ َك .وإن ُك َ
نت ال ت ُ َد ِ ّر ُ
فأنت ت ُ ِ
نت ُم ِ
خط ُ
ناضجا ً أو را ِعيا ً ِ
ؤمنا ً ِ
وثاوس.
ُمؤمنا ً أو را ِعيا ً شابا ً مثل تي ُم ُ
حار ِب َ
ين القُدامى
الكلماتُ األخيرة ألح ِد ال ُم ِ
وثاوس .هذه هي
ت التح ّدِي
إن كلما ِ
سرت قَ َ
الصارمة هذه تت َبعُها كلماتٌ ال بُد أنها ك َ
لب تي ُم ُ
ِ
الكلماتُ األخيرة ألع َ
ب العه ِد الجديد في
س ٍل ،وراعٍ ،و ُم ِ
ي ٍ وكات ٍ
ب من ُكتا ِ
ظ ِم ُمر َ
علّ ٍم ،وال ُهوتِ ّ
الجها َد
ووقتُ ِ
تاريخِ الكنيسة" :فإ ِنّي أنا اآلن أُس َك ُ
ضر .قد جا َهدتُ ِ
إنحال ِلي قد َح َ
ب َ
سكيبا ً َ
ذلك
ض َع لي إكلي ُل ال ِب ّر الذي َي َهبُهُ لي في َ
سن أك َملتُ السعي َح ِفظتُ اإليمان .وأخيرا ً قد ُو ِ
ال َح َ
وليس لي فَقَط َب ْل ِل َجميع الذين ي ُِحبُّونَ ُ
اليوم الربُّ الدي ُ
ورهُ أيضاً".
ان العا ِد ُل
ظ ُه َ
َ
ِ
وثاوس .)1 -6 :2
(2تي ُم ُ
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل
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