كولوسي 1
ِل جوك سميث
ھال فتحنا كتبنا المقدسة على كولوسي الليلة ,االصحاح االول .كانت مدينة كولوسي تقع في
ب)بيرجيا(  ,وھي جزء من آسيا الثانوية .يتم تحية كنيستين اخرتين الحقا
منطقة معروفة ِ
من قبل بولس في ھذه الرسالة  ,وقد طُلب من قبله ان تُقرأ ھذه الرسالة على مسامع تلك
الكنائس ايضا وھي كنيسة الودكية و ھيرابوليس  .لم يحضر بولس بنفسه الى ھذه الكنائس
ابدا  .لم يروا وجھه ابدا  .بالرغم من ان ھذه الكنائس قد بدأت كناتج جانبي لخدمة بولس
في أفسس  ,الن بولس قضى في أفسس سنتين وھي ليست ببعيدة عن الودكية و كولوسي .
كان ھناك من اتى من ھذه الكنائس وسمعوا بولس  ,وكلمة ﷲ كانت تنتشر في تلك المنطقة
كنتيجة لخدمة بولس في أفسس .
على االرجح بعد ان سمعوا بولس عادوا الى تلك المناطق و بدأوا بالشركات التى نمت الى
كنائس  .أبفراس كان خادم كنيسة كولوسي  ,وقد اتى ابفراس الى بولس حين كان مسجونا
في روما و أوصل اليه بعضا من الھرطقات الخطيرة التي بدأت تنتشر ھناك في كولوسي .
لذا بولس كتب ھذه الرسالة لتصحيح ھذه الھرطقات التي أصبحت تصبح ذات شعبية في
ذلك المجتمع  ,احدى الھرطقات كانت )الجينوستيزم( ,التي تنكر ألوھية يسوع المسيح .
وھرطقة اخرى وھي )الجوديزم(  ,التي بالطبع كانت خليطا من االعمال و االيمان لنوال
الخالص  .الرسالة كتبت في نفس الوقت الذي كتب فيه الرسالة الى أفسس وقد ُح ِملت من
قبل نفس الرسول وھو )تيخيكس(  ,الذي حمل رسالة أفسس مع رسالة كولوسي  ,وقد
كتبت في عام 64م تقريبا خالل سجن بولس االول في روما.
"1
يح بِ َم ِشيئَ ِة ﷲَِ ،وتِي ُموثَا ُوسُ األَ ُخ(1:1)"،
بُولُسُ َ ،رسُو ُل يَسُو َع ْال َم ِس ِ
كما نرى فتحية المقدمة ھي التحية المثالية لبولس  ,التي في دراستنا لرسائل بولس الى
الكنائس نراھا تتكرر بأشكال مختلفة  .ومجددا  ,النه سوف يقوم بتحديد االخطاء المذھبية ,
يسمي نفسه بعنوان رسول يسوع المسيح  .وھو يتكلم بسلطان الرسولية " َ ،رسُو ُل يَسُو َع
يح بِ َم ِشيئَ ِة ﷲِ "،مجددا  ,ليس الكل رسوال  ,ليس الكل انبياء  ,وليس الكل مبشرين ,
ْال َم ِس ِ
ليس الكل قساوسة  ,وليس الكل معلما .ﷲ يدعو الرجال والنساء الى كل المھن في الحياة .
وايما كان ما دعاك ﷲ اليه  ,لكن المھم ھو ان تكون ما انت حسب مشيئة ﷲ .
االن  ,مثير لألھتمام حين يصلي بولس للكولوسيين ھنا  ,طلبته االولى ألجلھم ھي ان
يمتلئوا من معرفة أرادة ﷲ  .كم منكم يظن ان تلك صالة مھمة ؟ انا اصلي ذلك لنفسي
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طوال الوقت " يارب ساعدني ألعرف مشيئتك في كل موقف " اني اؤمن بأنه مھم ان
نسلم حياتنا كل يوم الى ﷲ وسيادة يسوع المسيح  .واذا فعلنا ذلك أؤمن ان حياتنا عندھا
ستصبح اعالن متقدم ألرادة ﷲ  .اعتقد انني لو قلت في الصباح " ياسيد  ,حياتي لك  .اريد
ان اكون خادمك اليوم  .اريدك ان تقودني بروحك القدوس  .اريدك ان تتحكم بكل قرار
خاطيء قد اقترفه  .يارب  ,فقط تحكم بحياتي " وبھذا اخضع  , nاؤمن انه بمرور النھار ,
يصبح ما قد خططه وعزمه ﷲ لي كأعالن يظھر ويتقدم خطوة بعد خطوة .
مشكلتي  :احب ان يرسم ﷲ لي صورة لليوم كله و يعطيني الجدول ويقول " حسنا االن ,
في الساعة التاسعة ستفعل ھذا وفي الساعة العاشرة والنصف اريدك ان تذھب ھناك  ,و
في الساعة الحادية عشر ستعود الى ھنا وتتكلم الى ھذا الشخص و  " ...اريد ان احصل
على كل الجدول للنھار في الصباح حتى استطيع ان القي نظرة عليه و أقول " حسنا  ,ھيا
بنا يارب " لكنه مثير لألھتمام كيف ان ﷲ ال يعطيك الخطوة الثانية ما لم تكمل الخطوة
االولى .
قال ﷲ لفيلبس  " ,أذھب الى غزة " ففعل  .قالوا له ان ذلك المكان صحراء  ,لكنه علم ذلك
 .حين وصل الى غزة كان ھناك في الحقيقة الكثيرمن المعارضة ضد ذھابه الى ھناك ,
النه كان مكانا صحراويا  ,وقد كان في حركة عظيمة في الروح في السامرة  .مئات من
الناس كانوا يأتون الى يسوع المسيح  .كانت االمور حقا جيدة جدا في خدمته ھناك  .حدثت
معجزات  ,لكن ﷲ اخذه من حملة التبشير الناجحة ھذه الى الصحراء .
االن  ,كان يستطيع ان يبقى في السامرة و يقول " أه ارجوك يارب  .اال ترى العمل الذي
يُنجز ھنا؟ ولماذا تريدني ان اذھب الى غزة ؟" وكان يمكنه ان يبقى ھناك و يجادل الرب ,
وامكنه ان يعدل نفسه بسھولة الى عدم الذھاب الى غزة  .امكنه ان يقول " ال يمكن ان
تكون تلك الدعوة من ﷲ لي  .ذلك المكان مجرد صحراء  .وبالتاكيد يريدني ﷲ ان ابقى
حيث يوجد أمل  ,ال يمكن ان يكون ذلك من ﷲ " وان ال يذھب ابدا الى غزة  .لما حصل
على التوصية الثانية  .فكما ترى  ,مشكلتنا ھي اننا ال نتبع دائما االمر االول  ,وبذلك ال
نحصل على االمر الثاني  .عادة ال يأتي الطلب الثاني ما لم يطع االمر االول اوال .أذھب
الى غزة  .عندما اتى الى غزة  ,رأى مركبة حربية تتجه الى أثيوبيا  ,وقال الرب " انضم
الى المركبة الحربية" االمر الثاني  .وبتقدم ُ ,ع ِرفَت مشيئة ﷲ له  .يحدث ذلك في حياتنا .
لذا أيا كنت  ,علي ان اكون حسب مشيئة ﷲ  .بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة ﷲ .
تيموثاوس  :يدعوه بولس ابنه المحبوب في الرب  ,رفيق بولس .لم يكن ھناك على االرجح
من يفھم ويتفق مع بولس مثل تيموثاوس  .في الرسالة الى فيليبي  ,قال " أُرْ ِس َل إِلَ ْي ُك ْم
ْس لِي أَ َح ٌد َ
ص " لقد جعل
س 20ألَ ْن لَي َ
َس ِريعًا تِي ُموثَا ُو َ
آخ ُر نَ ِظي ُر نَ ْف ِسي يَ ْھتَ ﱡم بِأَحْ َوالِ ُك ْم بِإ ِ ْخالَ ٍ
قلب بولس يتعلق به بألتزامه بأمور الرب .بشكل ما  ,من الصعب جداً أيجاد من لھم نفس
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الرؤية  ,و نفس االلتزام بأمور الرب  .انه يكتب الى القديسين  ,المختارون من ﷲ  ,و
االخوة المؤمنين في المسيح  ,الذين كانوا في كولوسي  .االن تذكر ان ھرطقةً قد زحفت
الى الكنيسة  .وبولس يكتب ليصحح بعض ھذه االفكار المھرطقة  .لكنه يكتب اليھم اوال
وقبل كل شيء على انھم قديسين  ,ثانيا  ,اخوة مؤمنين  ,وثالثا  ,في المسيح  .تحية مثالية:
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يح ُك ﱠل ِحي ٍنُ ،م َ
يح .نَ ْش ُك ُر ﷲَ َوأبَا َربﱢنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
َوالرﱠبﱢ يَسُو َع ال َم ِس ِ
)(3-2 :1
ويبدو ان بولس تقريبا في معظم رسائله يذكر في صالته الجل الذين يراسلھم " ﷲ شاھد
ْف بِالَ
ُوحي ،فِي إِ ْن ِجي ِل ا ْبنِ ِهَ ،شا ِھ ٌد لِي َكي َ
لي " يكتب الى رومية " .فَإ ِ ﱠن ﷲَ الﱠ ِذي أَ ْعبُ ُدهُ بِر ِ
ا ْنقِ َ
صلَ َواتِي" ويقدم مجموعة من الصلوات في رسسالته
ضرﱢ عًا َدائِ ًما فِي َ
اع أَ ْذ ُك ُر ُك ْمُ ،متَ َ
ط ٍ
الى أفسس  ,و يذكر صلواته في كثير من رسائله  ,وذلك فعل طبيعي من قبل شخص
يستخدم بقوة من ﷲ  ,يكونون أشخاص صالة .
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اوا ِ
لَ ُك ْم فِي ال ﱠس َم َ
مجددا  ,ھذه الثالثة ذكرت معا كما في كثير من المرات وھي  :االيمان  ,الرجاء ,المحبة .
تذكر في كونثوس االصحاح الثالث عشر  ":االيمان  ,الرجاء  ,المحبة
")كورنثوس . (13:13الصفات التي تشير الى المؤمن  :ايمان المؤمن  ,محبة المؤمن ,
يح
ورجاء المؤمن  .ھذه ھي الصفات5التي تشير الى أبن ﷲ  .ولھذا  " ,إِي َمانَ ُك ْم بِ ْال َم ِس ِ
ت".
ﱢيس َ
ينِ ،م ْن أَجْ ِل الر َ
اوا ِ
يع ْالقِد ِ
ُوع لَ ُك ْم فِي ال ﱠس َم َ
ﱠجا ِء ْال َم ْوض ِ
يَسُو َعَ ،و َم َحبﱠتَ ُك ْم لِ َج ِم ِ
احدى صلوت بولس لكنيسة أفسس ھي أن يعرفوا ما ھو الرجاء في دعوتھم  .لو انك فقط
تعلم مالذي ينتظرك  ,لو أنك فقط تعلم الرجاء الموضوع لك في السماء  .قال بطرس " ,
3
ار ٌ
ير ِة َولَ َدنَا ثَانِيَةً لِ َر َجا ٍء َح ﱟي،
ك ﷲُ أَبُو َربﱢنَا يَسُو َع ْال َم ِس
ب َرحْ َمتِ ِه ْال َكثِ َ
يح ،الﱠ ِذي َح َس َ
ُمبَ َ
ِ
4
ث الَ يَ ْفنَى َوالَ يَتَ َدنﱠسُ َوالَ يَضْ َم ِحلﱡ َ ،محْ فُوظٌ فِي
يرا ٍ
ت ،لِ ِم َ
يح ِم َن األَ ْم َوا ِ
بِقِيَا َم ِة يَسُو َع ْال َم ِس ِ5
ُون")1بطرس (5 ,4 ,3 :1ھذا الرجاء
ين بِقُ ﱠو ِة ﷲِ َمحْ رُوس َ
ت ألَجْ لِ ُك ْم ،أَ ْنتُ ُم الﱠ ِذ َ
اوا ِ
ال ﱠس َم َ
لذلك الملكوت العظيم  ,ملكوت يسوع المسيح  .أّذا  ,الرجاء الذي لك في الملكوت الذي
أخبرت عنه من خالل كلمة االنجيل الحق المعطى لك كما ھو للعالم كله .
مثير لألھتمام ان بولس يعلن ان االنجيل في ھذا الوقت قد ذھب الى كل العالم  .ذلك مدھش
! من دون خطوط الطيران  ,من دون أقمار صناعية للتلفاز  ,من دون راديو  ,استطاعت
الكنيسة االولى ان تنشر االنجيل في كل العالم  .لقد أكملوا تفويض يسوع المسيح " ْاذھَبُوا
يل لِ ْل َخلِيقَ ِة ُكلﱢھَا) ".مرقس . (15 :16بولس يعلن ھنا ان
اإل ْن ِج ِ
إِلَى ْال َعالَ ِم أَجْ َم َع َوا ْك ِر ُزوا بِ ِ
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ھذا قد تم أنجازه  ,و قد كان ذلك في العام الثاني والثالثون من بعد موت المسيح  .وقد
حدث دون بناء كنيسة واحدة حتى  ,او بناء معھد الھوتي واحد ,او حرم جامعي للمسيح ,
من دون برامج  .كيف تم أنجاز ذلك ؟ لقد تم من خالل قوة الروح القدس  ,وبحقيقة انھم
اعتمدوا قيادة الروح القدس في الكنيسة .
االن  ,انا ال اتفق تماما مع الذين يقولون "حسنا ,الروح القدس أعطي فقط في البداية
ليساعدھم على البدء  ,لكن ما ان تم تنظيمھم  ,لم يعودوا بحاجة الى الروح القدس بعد .
ولذلك  ,سحب ﷲ تلك القوة ليدعنا نستمر بأنفسنا  ,بتعبير آخر بعقبريتنا الخاصة و معاھدنا
الدينية والى اخره " مع كل الذي لدينا اليوم نفشل في أيصال االنجيل الى كل العالم  .نسبة
أقل من الناس تعرف يسوع المسيح اليوم من الذين عرفوه قبل ثالثين عاما  .في الواقع ,مع
نسبة زيادة االنفجار السكاني في العالم ومع نسبة التبشير باالنجيل في العالم  ..النسبة في
نزول  ,اذا استمرت االمور على الوضع الراھن بحلول عام  ,2021فقط  %5من الناس
في العالم سيكونون قد سمعوا بيسوع المسيح .
بكل مؤتمراتنا  ,و الراديو  ,و التلفاز  ,و البرامج  ,و الحكمة  ,و االجھزة  ,و الخطط  ,و
النظريات  ,اتھامات حقيقية ضد الكنيسة  .انھا تخبر الكثير عن الروح القدس و عن قدرته
و قوته  .انا اؤمن بان االمل الوحيد للكنيسة لتوصيل االنجيل الى اجيال اليوم ھو مرة
اخرى  ,من خالل قوة الروح القدس و االنقياد بالروح القدس  .ال اعتقد ان ذلك يمكن ان
ينجز بأجھزة االنسان  ,ال اعتقد انه يمكننا ان نخترع برنامجا للقيام بذلك  .وال اعتقد ان ﷲ
ينوي لنا ان نقوم بذلك بتلك الطريقة  .اؤمن انه ممكن فقط بالصالة و باالنقياد بالروح
ون قُ ﱠوةً َمتَى َح ﱠل
القدس ان تصبح الكنيسة شاھد فعال في العالم  .قال يسوع " 8ل ِكنﱠ ُك ْم َستَنَالُ َ
ون لِي ُشھُودًا فِي أُو ُر َشلِي َم َوفِي ُكلﱢ ْاليَھُو ِديﱠ ِة َوالسﱠا ِم َر ِة َوإِلَى
الرﱡ و ُح ْالقُ ُدسُ َعلَ ْي ُك ْمَ ،وتَ ُكونُ َ
ض«) ".اعمال الرسل  . (8 :1لكن القوة التي بھا نصبح ذلك النوع من الشھود
أَ ْق َ
صى األَرْ ِ
ھي قوة الروح القدس  ,واذا ما انكرنا ذلك  ,ورفضنا ذلك  ,عندھا بالتأكيد  ,سنفشل في
ارسالية نشر البشارة في العالم  .مرة اخرى في االصحاح االول  ,يذكر بولس حقيقة ان
االنجيل قد تم نشره في العالم كله  ,وفي االصحاح الثالث والعشرين يقول ,
" 23
يل ،الﱠ ِذي
ين َو َغي َْر ُم ْنتَقِلِ َ
اس ِخ َ
انُ ،متَأ َ ﱢس ِس َ
ين َو َر ِ
اإل ْن ِج ِ
ين َع ْن َر َجا ِء ِ
إِ ْن ثَبَ ﱡت ْم َعلَى ا ِإلي َم ِ
صرْ ُ
ُوز بِ ِه فِي ُكلﱢ ْال َخلِيقَ ِة الﱠتِي تَحْ َ
س َخا ِد ًما لَهُ".
ت أَنَا بُولُ َ
ت ال ﱠس َما ِء ،الﱠ ِذي ِ
َس ِم ْعتُ ُموهُْ ،ال َم ْكر ِ
)(23 :1
ھناك من يقول " حسنا ,ال يستطيع يسوع المسيح المجيء اال بعد ان يتم التبشير بالكتاب
بثمر
المقدس في كل العالم " حسنا ,لقد تم التبشير بالكتاب المقدس في العالم كله .ويأتي
ٍ
أيضا  .الشيء العظيم بخصوصه انه يأتي بثمر  .أنظر الى حيث تم قبول االنجيل في العالم
أؤتي به من حياة الناس و االمم نفسھا  ,االمم التي قبلت انجيل
 .انظر الى الثمر الذي
َ
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أؤتي  .كانت الديانات االخرى في تلك االمم تقريبا
يسوع المسيح  ,انظر الى الثمر الذي
ْ
ھي الديانة الرسمية و الحاكمة  ,انظر الى ثمرھا  .واالن انا اتكلم عن انجيل يسوع المسيح
الحق  .النه ولألسف الكنيسة كمؤسسة ال تدعي انجيل يسوع المسيح الحق  .وانما
كمؤسسة  ,غالبا ,ما تكون مجرد ديانة اخرى في العالم  ,النھا ال تدعي دائما انجيل يسوع
المسيح  .وھكذا اصبح ھناك امم تحت تأثير الكنيسة وھم في غنى عنھا .لكن االمم التي
اصبحت تحت تأثير انجيل يسوع المسيح  ,يمكنك رؤية الثمر .لقد اتى بثمر في حياة الناس.
واحدى ثمار االنجيل ھي محبة الحرية  ,محبة التحرر .أمتنا تأسست حقا من قبل اناس
بحثوا عن الحرية في عبادة الرب من دون والية كنسية  ,من دون والية تأمر الكنيسة
وتأخذ الضرائب من الناس حتى تعيل الكنيسة .
ظالم اوروبا اليوم ھو نتيجة انظمة الكنيسة الرسمية  .وفي ھذه االم االوروبية التي فيھا
نظام الكنيسة رسمي  ,التي فيھا يتم اعالة الكنيسة من الضرائب المأخوذة من الناس  ,ترى
ان الكنيسة فيھا متفسخة  ,ميتة  .كان ھناك أناس فيھم حب للحرية بسبب أنجيل يسوع
المسيح  ,وھم من أسسوا ھذه االمة  .ولذلك السبب كانت الحرية شيئا مھما جدا بالنسبة
اليھم ,ولكن حين تحركت قوى اخرى ودخلت الساحة مع تضاءل شھادة الكنيسة  ,نرى ان
حريتنا بدات تتآكل  ,تآكل في التحرر .والناس تسمح بذلك  ,الن قوة االنجيل لم تعد
موجودة كما كانت يوما في ھذه االمة .ولھذا  ,لسنا احرار كما كان اجدادنا سابقا .
ھناك الكثير من االمور التي يمكنك ان تستمر رغم وجودھا  ,لكن الوقت ال يسمح بذلك .
النه يأتي بثمر  .الثمر الحقيقي لالنجيل ھو المحبة  :تقدير االنسان  ,محبة اخوتنا  ,محبة
تظھر تظھر نفسھا من خالل االعمال الخيرية و الصالح تجاه احدنا االخر  ,االمتداد الى
االخر .
" َ ، 6وھُ َو ُم ْث ِم ٌر َك َما فِي ُك ْم أَ ْيضًا ُم ْن ُذ يَ ْو َم َس ِم ْعتُ ْم َو َع َر ْفتُ ْم نِ ْع َمةَ ﷲِ بِ ْال َحقِيقَ ِة(6 :1) ".
وبولس يؤكد ھنا " ُم ْن ُذ يَ ْو َم َس ِم ْعتُ ْم َو َع َر ْفتُ ْم نِ ْع َمةَ ﷲِ بِ ْال َحقِيقَ ِة ".كم من المھم ان نعرف نعمة
ﷲ بالحقيقة .
ب َم َعنَا ،الﱠ ِذي ھُ َو َخا ِد ٌم أَ ِم ٌ
يح ألَجْ لِ ُك ُم،
" َك َما تَ َعلﱠ ْمتُ ْم أَ ْيضًا ِم ْن أَبَ ْف َر َ
اس ْال َع ْب ِد ْال َحبِي ِ
ين لِ ْل َم ِس ِ
8الﱠ ِذي أَ ْخبَ َرنَا أَ
ُ
وحِ 9 .م ْن أَجْ ِل ذلِ َك نَحْ ُن أَ ْيضًاُ ،م ْن ُذ يَ ْو َم َس ِم ْعنَا ،لَ ْم نَزَلْ
ْ
الرﱡ
ﱠ
ي
ف
م
ك
ت
ب
ح
م
ب
ًا
ض
ي
َ
ْ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ْ
ُ
ين َو َ
َ
َ
َ
ُوح ﱟي".
ر
ْم
ھ
ف
و
ة
م
ك
ح
ك
ي
ف
،
ه
ت
ئ
ي
ش
م
ة
ف
ْر
ع
م
لﱢ
طالِبِ َ
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ِ
ين ألَجْ لِ ُك ْم أَ ْن تَ ْمتَلِئُوا ِم ْن َ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ
ِ َ ٍ َ ٍ
)(9-7 :1
لذا  ,فأول طلبة لبولس في الصالة من أجل الكنيسة ھي معرفة مشيئة ﷲ في كل حكمة و
فھم روحي  .ثانيا ,
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10لِتَ ْسلُ ُكوا َك َما يَ ِح ﱡ
ق لِلرﱠبﱢ  ،فِي ُكلﱢ ِرض ًى (10 :1) "،
كتب بولس الى االفسسيين وقال لھم كل ما كان ﷲ وما
فعله لھم  ,ثم قال " واالن أسلكوا كما يحق لدعوتكم " انت ابن  . nاسلك بحسب ذلك ,
ق يناسب أبنا . n
ِعش حسب ذلك  ,أسلك كما يحق لما دعاك ان تكونه  ,أبنا له  .اسلك بخل ٍ
لِتَ ْسلُ ُكوا َك َما يَ ِح ﱡ
ق لِلرﱠبﱢ  ،فِي ُكلﱢ ِرض ًى ,مثمرين في كل عمل صالح و متزايدين في معرفة
ﷲ  .كم مھم ان ننمو في معرفتنا  . nوذلك ھو ما تكرس الجله ليلتنا كل احد في ھذه
الخدمة .اذ ال يمكنك ان تعرف ﷲ اال بالحق كما يعلن عن نفسه لنا من خالل كلمته .
مصدرك الوحيد لمعرفة ﷲ ھو ھنا في الكتاب المقدس  .ولھذا  ,علينا ان نعرف كلمة ﷲ ,
التي بھا اعلن عن ذاته لألنسان  .متزايدين في معرفة ﷲ  .وعلينا أسبوعا بعد أسبوع ان
نزيد في معرفتنا  . nحتى تصبحوا
11
ب قُ ْد َر ِة َمجْ ِد ِه ) حتى تبدأوا بأختبار قوة روح ﷲ تعمل بشكل أكبر
ُمتَقَ ﱢو َ
ين بِ ُكلﱢ قُ ﱠو ٍة بِ َح َس ِ
ح(11 :1) "،
في حياتكم(  ،لِ ُك ﱢل َ
صب ٍْر َوطُ ِ
ول أَنَا ٍة بِفَ َر ٍ
غالبا ما ال يرافق صبرنا وطول أناتنا فرحا  .يصاحبه نوع من الشكوى و النحيب و الحزن
ول
 " .أنا أنتظر منذ وقت طويل " ونوعا ما ننوح عندما يجعلنا ﷲ ننتظر  .لِ ُكلﱢ َ
صب ٍْر َوطُ ِ
ح.
أَنَا ٍة بِفَ َر ٍ
12
ور(12 :1) "،
ين
ﱢيس َ
" َشا ِك ِر َ
اآلب الﱠ ِذي أَھﱠلَنَا لِ َش ِر َك ِة ِم َ
َ
ث ْالقِد ِ
يرا ِ
ين فِي النﱡ ِ
كتب بولس مرة اخرى عبارة القديسين في النور في رسالة أفسس ھنا .وھناك تشابه عظيم
 ,وبالطبع  ,كتبت الرسالتين )كولوسي وأفسس( في نفس الوقت  ,لذلك نجد الكثير من
اآلب الﱠ ِذي أَھﱠلَنَا لِ َش ِر َك ِة ھذا
ين
العبارات المتشابھة في الرسالتين  .لكننا نشكر ﷲ َ ,شا ِك ِر َ
َ
ث  .مرة اخرى  ,صلى بولس من أجل االفسسيين لكي يعرفوا ما ھية ميراثه  ,شيء
ال ِم َ
يرا ِ
مختلف لكنه اشار اليه على انه احد بركات الرب  ,ميراث القديسين في النور الذي لنا
ان ﱡ
" 13الﱠ ِذي أَ ْنقَ َذنَا ِم ْن س ُْل َ
ت ا ْب ِن َم َحبﱠتِ ِه(13 :1) "،
الظ ْل َم ِةَ ،ونَقَلَنَا إِلَى َملَ ُكو ِ
ط ِ
ذلك ھو كل ما يدور حوله الحوار أنقاذنا من سلطان الظلمة من قيد خطيتنا  :قوة ابليس
التي أعاقتنا  .ونقلنا الى ملكوت ابن محبته .
نقرأ الكثير عن الملكوت في الكتاب المقدس  ,وغالبا ما نفكر في ذلك على انه شيء
مستقبلي بالتمام  .ولكثير من الناس يبدو االمر كذلك  .لكن بالنسبة اليك  ,يجب ان يكون
تجربة حاضرة  .فكما ترى  ,انت تصبح جزء من ذلك المكلوت في اللحظة التي تحني فيھا
ركبتيك ليسوع المسيح و تعترف به كملك وسيد لك  .انا في ملكوت ﷲ  .لقد أخضعت
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حياتي كخادم أمين و خاضع لتلك الملكوت  .فھو ملكي  ,لذلك  ,انا في ملكوته  .وھكذا  ,لقد
ان ﱡ
أَ ْنقَ َذنَا ِم ْن س ُْل َ
ت.
الظ ْل َم ِةَ ،ونَقَلَنَا إِلَى ذلك ال َملَ ُكو ِ
ط ِ
ان ْال َخ َ
" 14الﱠ ِذي لَنَا فِي ِه ْالفِ َدا ُء ،بِ َد ِم ِه ُغ ْف َر ُ
طايَا(14 :1) ".
مجددا  ,احدى اعظم بركات االصحاح االول لكورنثوس ھي " الفداء بدمه  ,غفران
الخطايا "
ور ،بِ ْك ُر ُكلﱢ َخلِيقَ ٍة(15 :1) ".
" 15الﱠ ِذي ھُ َو ص َ
ُورةُ ﷲِ َغي ِْر ْال َم ْنظُ ِ
واالن سيخبرنا عن عدد من االمور بخصوص يسوع  .تذكر ) ,الجينوسيين (
وھرطقتھم التي بدات تخيف الكولوسيين بأدعائھا أنكار الوھية يسوع  .لذا بولس االن
سيخبرنا عن طبيعة يسوع الخارقة  .فھور صورة ﷲ الغير منظور  .يوحنا االصحاح
االول يقول " َﷲُ لَ ْم يَ َرهُ أَ َح ٌد قَ ﱡ
ب ھُ َو َخب َﱠر) ".يوحنا
ط .اَالب ُْن ْال َو ِحي ُد الﱠ ِذي ھُ َو فِي ِحضْ ِن اآل ِ
ب،
ص َ
َ 14 " (18 :1و ْال َكلِ َمةُ َ
ار َج َسدًا َو َح ﱠل بَ ْينَنَاَ ،و َرأَ ْينَا َمجْ َدهَُ ،مجْ دًا َك َما لِ َو ِحي ٍد ِم َن اآل ِ
َم ْملُو ًءا نِ ْع َمةً َو َحقًّا) ".يوحنا  . (14 :1لقد كان صورة ﷲ الغير منظور  .في عبرانيين
واحد  ,انه " بَھَا ُء َمجْ ِد ِه " او )( مجد ﷲ ,الصورة المعبرة لنفسه  .يسوع ھو الصورة
المعبرة عن ﷲ  ,صورة ﷲ الغير منظور  .بِ ْك ُر ُكلﱢ َخلِيقَ ٍة  ,او كما تعني الكلمة في
اليونانية  ,سابق الكل  ,قبل الكل  ,ليس االول  ,او الثاني او الثالث او الرابع  ,وأنما قبل
الكل وھكذا ھنا  ,ھو بِ ْك ُر ُكلﱢ َخلِيقَ ٍة,
ق ْال ُكلﱡ " )(16 :1
" 16فَإِنﱠهُ فِي ِه ُخلِ َ
ق ﷲُ " كلمة ﷲ ھناك في العبرانية ھي )الوھيم( ,
تكوين االول يقول لنا " 1فِي ْالبَ ْد ِء َخلَ َ
وھي جمع  .الكلمة المفردة  nھي )أيل(  .والمثنى لكلمة ﷲ في العبرية ھو ) ايلوي(  .و
الوھيم ھي صيغة جمع لكلمة ﷲ  " .في البد خلق ﷲ " الوھيم  ,جمع  .واؤمن ان ذلك
االستخدام لكلمة ﷲ بصيغة الجمع ھو اشارة الى الثالوث ,مباشرة في أول عدد من الكتاب
ض) ".تكوين (1:1
المقدس 1 " ,فِي ْالبَ ْد ِء َخلَ َ
ت َواألَرْ َ
اوا ِ
ق ﷲُ ال ﱠس َم َ
ُورتِنَا َك َشبَ ِھنَا"
اإل ْن َس َ
ان َعلَى ص َ
وحين تكلم عن ﷲ واالنسان قال الكتاب المقدس " »نَ ْع َم ُل ِ
)تكوين  (26 :1ليس  " ,أعمل االنسان على صورتي " وانما " نعمل " بمشورة الھية
لآلب واالبن والروح القدس ,خلق االنسان على صورة ﷲ  .لذا في يوحنا االصحاح االول
ان
ان ْال َكلِ َمةُ ﷲَ2 .ھ َذا َك َ
ان ِع ْن َد ﷲَِ ،و َك َ
ان ْال َكلِ َمةَُ ،و ْال َكلِ َمةُ َك َ
1" ,فِي ْالبَ ْد ِء )رسم جوھره( َك َ
ان) ".يوحنا. (3-1 :1
انَ ،وبِ َغي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َش ْي ٌء ِم ﱠما َك َ
فِي ْالبَ ْد ِء ِع ْن َد ﷲُِ 3 .كلﱡ َش ْي ٍء بِ ِه َك َ
يسوع ھو العامل الفعال في بدء الخليقة " , ,كل شيء به كان " عبارة "كل شيء" تعني
ذلك تماما  ,تعني كل االشياء التي في السماوات و التي على االرض  ,الكون بأكمله  ,خلق
به  .االمور المرئية والغير مرئية  .أذا  ,المواد المرئية في الكون التي يمكنك رؤيتھا  ,و
7
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المواد الغير مرئية التي ال يمكنك رؤيتھا  :المخلوقات الروحانية  ,المالئكة  ,الرتب
المختلفة و قوات الكائنات الروحية ھنا أشير اليھا َك)عروش وسيادات و رؤساء
وسالطين( " كل االشياء به وله كانت  .اذا  ,ليس فقط انه الخالق  ,لكن ھنا  ,ھو مادة
الخلق .لقد خلقت به  ,وقد صنعت به  ,كل المالئكة  ,كل الكون  ,وكل االشياء الموجودة
فيه خلقت الجله  ,وذلك يتضمنك .
لقد خلقت الجل مسرته و ھدفه الخاص  .الناس ال يحبون ذلك أحيانا  .تمردوا على الذي
اعطاھم القدرة على الفعل  .النه  ,حين خلقك  ,خلقك حر االرادة واالختيار .خلقت على
صورته  ,وﷲ كائن محدد ذاتيا  ,وھكذا خلقك ايضا محدد ذاتيا  ,قوة االختيار  .وذلك كان
ضروريا حتى يحصل على عالقة ذات معنى معك .
عند دراسة جسم االنسان و دراسة حكمة ﷲ  ,ادرك ان ﷲ كان يستطيع ان يخلقنا على
شكل انسان آلي منمق  ,مع لوحة قيادة فينا  .وكان يستطيع ان يخلقنا بحيث نتمم كل
االعمال التي يمكننا القيام بھا كأنسان  ,ما عدا حب معني  ,وعالقة حقيقية  ,ولذلك  ,لم
تخلق كآلي  ,بل خلقت صاحب اختيار  .وھكذا  ,خلقنا ﷲ مخيرين  ,أعطانا القدرة على
االختيار  ,واذا مارست ذلك االختيار وعشت الجله  ,ستغنى حياتك و تكون ممتلئة و
مشبعة  .اذا مارست اختيارك بالعيش لنفسك  ,ستكون حياتك فارغة  ,وعديمة الفائدة و
محبطة  .فھو قبل كل شيء " في البدء  ,ﷲ ".
لقد كان موجودا قبل ان يكون ھناك عالم او نجوم او كواكب  ,او أية معالم للحياة حتى .
فھو ابدي  ,كان موجودا منذ االزل .فھو ذاتي الوجود  .ھو قبل كل االشياء  ,وبه خلقت كل
االشياء  ..الكلمة باليونانية تعني  ,متجمعين مع بعضھم البعض  ,عبارة مثيرة جدا لالھتمام
في ظل اكتشاف الذرات و قانون القوة الكھربائية  .قانون )كولومبوس( للكھرباء يقول ان
الشحنات المتشابھة تتنافر  .الشحنات الموجبة تتنافر مع بعضھا البعض  ,واالقطاب
المختلفة تتجاذب  .اذا ھناك قوة تجاذب بين القوة الموجبة والسالبة  .ذلك ما نستخدمه في
الكھرباء و المحركات والى اخره  ,التيارات المختلفة  ,قانون كولومبوس للكھرباء  .لكن
ھناك قوة تنافر بين الشحنات المتشابھة  ,ولذلك ھناك تنافر بين الشحنات الموجبة .
كان لدينا صندوقا صغيرا يشبه التابوت  ,وكان فيھا مومياء  .وكانت مصممة بشكل
عبقري بحيث كانت يمكنك ان تجعلھا تنفر من نھايتھا  .وكان يوجد في المومياء نفسھا
قطعة مغناطيس  ,وفي الصندوق نفسه ايضا  ,فكان اذا ما ضغطت على المغناطيس
الموجود في القاعدة أمكنك ان تضجع المومياء في الصندوق  .وتبقى كذلك  .وعندما
تضغط على المغناطيس الموجود في قمة الصندوق لسحبه بأتجاه الرأس  ,وثم تعطيھا
لصديقك وتقول " حاول جعل المومياء تضطجع في الصندوق " فيحاول  ,وضع المومياء
في الصندوق فتبرز فجأة خارج الصندوق  ,النه كان يصبح لديك قطبين موجبين من
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المغناطيس في رأس المومياء والصندوق فتبرز فجأة  .و فيرتبكون  ,الن ھذه المومياء
تستمر في البروز فجاة من الصندوق  .فكانوا يضغطون عليھا لفترة و ينكزونھا  ,وما ان
يتركوھا تخرج فجأة من الصندوق  .كانت مجرد خدعة صغيرة مبنية على اساس قانون
كولومبوس للكھرباء للقوة المتنافرة لألقطاب المتشابھة .
لقذف نواة ذرة ما  ,تحتاج الى ستة االف فولت من االلكترون ألدخال بروتون في نواة ذرة
 .وھكذا  ,بذلك استطاعواان يحددوا ان بين بروتونين  ,يوجد قوة  ,تتراوح ما بين عشرة
الى خمسين رطال ضروري ان تجتمع معا .تكون نواة الذرة متَ َج ِمعة  ,البروتونات متجمعة
مع بعضھا البعض  .تجاھل تام لقانون الكھرباء  ,لغز الكون ھو  ,مالذي يجمعھا معا ؟
العلم ليس لديه اجابة على ذلك السؤال .اختلقوا اجابة قبل سنوات تقول بما يسمونه البناؤون
 ,واسموھا " الغراء الذري " لكن بعد ذلك  ,نقضوا ذلك الجواب تماما .
كان ھناك رجال  ,حصل على دكتوراه في العلوم  ,وكانت اطروحته عن لماذا ال تنھار
االلكترونات على نواة الذرة  ,التي ھي من البروتون  ,وذلك لخضوعھا لقانون الكھرباء ,
تجاذب االقطاب المختلفة  .يوجد سر مزدوج  .لماذا البروتونات تجتمع معا  ,لماذا ال تنھار
االلكترونات على البروتونات ؟ وكتب اطروحته  ,وكانت في االساس تقول " ال تنھار فيھا
 ,النھا ال تنھار " وحصل على الدكتوراه  .ال نعرف  .وبأعترافه بالحقيقة اننا ال نعرف .
ال يوجد جواب ما عدا الموجود في ھذا العدد من الكتاب المقدس الذي يقول " ُ 3كلﱡ َش ْي ٍء
ان" اذا ما سحب ﷲ يده منھا  ,فقط للحظة  ,كان ھذا الكون الفيزيائي سينفجر انفجارا
بِ ِه َك َ
ضخما ببساطة  .كان سينتھي كل شيء .كانت ھذه الشحنات في نواة كل ذرة في الكون ,
ستتبع نزعتھا الطبيعية في التنافر وتتنافر ضد بعضھا البعض وكان ليصبح الكون "بوووم
" كانت لتصبح نھاية كل شيء مادي في الكون  .كل شيء به كان  ,بالرب  ,متماسك .
" َ 18وھُ َو َر ْأسُ ْال َج َس ِدْ :ال َكنِي َس ِة(18 :1) ".
نحن بحاجة لتذكر ذلك  .ھناك دائما ھؤالء الناس الذين يحاولون اخذ تلك المكانة كراس
لجسد الكنيسة  .واعتقد ان ذلك ھو ما يشكل ضعف الطوائف  ,اذ انه يسبب صراع قوي .
وينساق الناس بتلك الرغبة في السلطة و يبحثون عن الحثول على السيطرة على الطائفة .
الخاد الصالح ال يھتم بسيادة الطائفة على االطالق  ,او حتى البابا .الخادم الحقيقي يريد ان
يكون فقط ما يريده ﷲ ان يكون  ,اذا كان رجال صالحا حقا  .ليس لديه اية طموحات
ليصبح اي شيء غير الذي دعاه ﷲ ليكونه .
لكن ھناك رجال منساقون برغبة السلطة ,ويكافحون للحصول على ذلك التقدم و المنصب
على رأس الكنيسة  .وذلك شيء محزن رؤيته دائما  ,الن الكنيسة ...
18
ت" )(18 :1
"" َوھُ َو َر ْأسُ ْال َج َس ِدْ :ال َكنِي َس ِة الﱠ ِذي ھُ َو ْالبَ َدا َءةُ ،بِ ْك ٌر ِم َن األَ ْم َوا ِ
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اخرون قاموا من االموات قبله  ,لكنه ھو " الذي ولد قبل الكل " وھو لن يموت مرة اخرى
ابدا  .ھؤالء الذين قاموا من االموات قبال ,ماتوا مرة اخرى  ,لكن الى الحياة االبدية .
ون ھُ َو ُمتَقَ ﱢد ًما فِي ُكلﱢ َش ْي ٍء(18 :1) ".
" لِ َك ْي يَ ُك َ
االن  ,ذلك ھو ھدف ﷲ و خطة ﷲ  ,وھي ان في كل شيء يكون يسوع ھو المتقدم  .كل
االشياء  ,مرة اخرى  ,ذلك يتضمنك انت  .وھكذا  ,السؤال  ,ھل المسيح سائد في قمة
حياتك ؟ ھل له المقدمة ؟ فكما ترى  ,ذلك ھو الھدف و تلك ھي خطة ﷲ ليسوع المسيح ,
وھي ان يمتلك المقدمة في حياة كل واحد منا  .وھي ان يكون فوق كل شيء في حياتنا ,ان
ال يتفوق شيء على مكانة يسوع المسيح في حياتي .
االن  ,ليس فقط قول ذلك " ,اوه  ,نعم يسوع ھو المتقدم " وانما في الحقيقة  ,في الواقع .
واخشى ,حين نأتي الى الواقع  ,حين نأتي الى االفعال  ,الكثيرون من الذين يدعون انھم
مسيحيون  ,في الحقيقة المسيح ليس متقدما في حياتھم  .االن  ,دعونا ال ننظر اليھم ,دعونا
ننظر الى أنفسنا  .فكما ترى  ,لن أعطي حسابا عنھم بل عن نفسي  .عندما اقف امام الرب,
سأكون مسؤوال عن ھذا الشخص ھنا )مشيرا الى نفسه (  .سأعطي حسابا امام الرب عني
 .ولذلك  ,مھم ان ال اتفحص التزام االخرين  ,وانما اتفحص التزامي انا  .ان ال انظر الى
فشل االخرين  ,بل انظر الى فشلي انا و احاكم نفسي  .ذلك مھم لكل واحد منا  .وھو ان
ينظر كل واحد منا الى نفسه و يحاكمھا ,النه ان حكمنا على انفسنا لن يحكم الرب علينا .
"19ألَنﱠهُ فِي ِه ُس ﱠر أَ ْن يَ ِح ﱠل ُكلﱡ ْال ِملْ ِء(19 :1) "،
ال تستطيع عقولنا حقا ان تھضم ذلك العدد باالخص  .النھا مسرة االب ان يحل فيه ,
المسيح كل ملءه  ,ان يُ ّس ِكن الرب  ,ملء الثالوث في جسد ربنا )يسوع ( .نرى ذلك في
االصحاح الثاني  ,نحن كاملون فيه .
انَ :ما َعلَى
اسطَتِ ِهَ ،س َوا ٌء َك َ
ُصالِ َح بِ ِه ْال ُك ﱠل لِنَ ْف ِس ِهَ ،عا ِمالً الصﱡ ْل َح بِ َد ِم َ
"َ 20وأَ ْن ي َ
صلِيبِ ِه ،بِ َو ِ
ت.
اوا ِ
ض ،أَ ْم َما فِي ال ﱠس َم َ
األَرْ ِ
21
اآلن"
صالَ َح ُك ُم َ
ين ُك ْنتُ ْم قَ ْبالً أَجْ نَبِي َ
َوأَ ْنتُ ُم الﱠ ِذ َ
ير ِة ،قَ ْد َ
ال ال ﱢشرﱢ َ
ﱢين َوأَ ْع َدا ًء فِي ْالفِ ْك ِر ،فِي األَ ْع َم ِ
)(21-20 :1
وھكذا  ,جعل يسوع المصالحة مع ﷲ ممكنة لالنسان  ,كان االنسان في حرب مع ﷲ  .كان
االنسان متمردا على ﷲ  .كلنا كنا في ذلك العصيان على الرب  ,حين كنا سالكين في
طريقنا الخاص  .حين كنا نتبع شھوات جسدنا و فكرنا ,كنا في حرب مع ﷲ  ,متمردين
ضد ناموس ﷲ و وصاياه  ,لكن يسوع  ,من خالل دم صليبه مزودا اساسا بارا لغفران ﷲ
لخطايانا جعل المصالحة مع ﷲ ممكنة .مصالحا ْال ُك ﱠل لِنَ ْف ِسه  .حيث قيل لنا ) :تصالحوا مع
ﷲ ( ال تكن في حرب مع ﷲ  ,كن متصالحا مع ﷲ .
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صالح كل شيء بيسوع المسيح  ,سواء كانت اشياءاً في السماء او على االرض  .وانتم
منتم غريبين عن ﷲ  ,كنتم اعداءا في فكركم و اعمالكم الشريرة  ,انتم متصالحون معه
االن .
22
ين َوبِالَ لَ ْو ٍم َوالَ َش ْك َوى أَ َما َمهُ(22 :1) "،
ض َر ُك ْم قِدﱢي ِس َ
ت ،لِيُحْ ِ
فِي ِجس ِْم بَ َش ِريﱠتِ ِه بِ ْال َم ْو ِ
فكما ترى  ,بأيماني بيسوع المسيح  ,غفرت كل خطاياي و آثامي  .حتى اذا حين يقدمني
يسوع الى االب  ,سيقدمني بال لوم  ,وال شكوى  ,سيقدمني كامال امامه  .في يھوذا نقرأ " ,
َ 24و ْال َقا ِد ُر أَ ْن يَحْ فَ َ
اج) "،يھوذا:1
ظ ُك ْم َغي َْر َعاثِ ِر َ
ينَ ،ويُوقِفَ ُك ْم أَ َما َم َمجْ ِد ِه بِالَ َع ْي ٍ
ب فِي اال ْبتِھَ ِ
 . (24اوه  ,ھل تدرك مالذي وفره يسوع المسيح لك ؟ صفح وغفران كامل لخطاياك و
آثامك  .يفعل ذلك حين تسكن في المسيح  .ﷲ يراك مقدسا و طاھرا و بارا  ,الن بر
المسيح أُعتبِ َر او نسب اليك من خالل ايمانك به  .ليس من خالل جھودك  ,ليس من خالل
التزامك العظيم  .ليس من خالل تضحياتك الكبيرة  ,وانما من خالل ايمانك البسيط بيسوع
كبار الليلة  .انا نفسي ال انظر الى نفسي بذلك
حسبَ َك باراً  .ﷲ ينظر الي
المسيح  ,ﷲ ِ
ٍ
الشكل  .انظر الى نفسي وارى كل العيوب  .ارى كل أخفاقاتي  ,ارى ضعفاتي  .لكن ﷲ
يراني في يسوع  .وينظر الي في المسيح  ,يراني من غير عيوب  ,مقدسا  ,بال شكوى .
اوه  ,احب ذلك  .كم انا شاكر للمكانة التي لدي في المسيح الليلة  .فبسببه ﷲ يراني كامال .
23
يل ،الﱠ ِذي
ين َو َغي َْر ُم ْنتَقِلِ َ
اس ِخ َ
انُ ،متَأ َ ﱢس ِس َ
ين َو َر ِ
اإل ْن ِج ِ
ين َع ْن َر َجا ِء ِ
اإلي َم ِ
" إِ ْن ثَبَ ﱡت ْم َعلَى ِ
صرْ ُ
ُوز بِ ِه فِي ُكلﱢ ْال َخلِيقَ ِة الﱠتِي تَحْ َ
س َخا ِد ًما لَهُ".
ت أَنَا بُولُ َ
ت ال ﱠس َما ِء ،الﱠ ِذي ِ
َس ِم ْعتُ ُموهُْ ،ال َم ْكر ِ
)(23 :1
لذا مجددا  ,ذكر حقيقة ان االنجيل قد تم نشره في كل الخليقة  .يعني انھم اكملوا التبشير في
ذلك الجيل االول .
24
اآلن أَ ْف َر ُح فِي آالَ ِمي ألَجْ لِ ُك ْم )،يتحدث بولس ھنا عن نفسه انا االن افرح بأالمي
" الﱠ ِذي َ
يح فِي ِج ْس ِمي ألَجْ ِل َج َس ِد ِه ،الﱠ ِذي ھُ َو ْال َكنِي َسةُ:1) "،
من اجلكم ( َوأُ َك ﱢم ُل نَقَائِ َ
ص َش َدائِ ِد ْال َم ِس ِ
(24
االن  ,ھذا عدد صعبٌ للفھم  .لذلك سأعترف بصدق لكم  ,لست متاكدا مما اذا كنت افھم
بالتمام المعاني التي يتضمنھا  .يبدو ان بولس يقول  ,انه بشكل ما  ,انه يكمل شدائد المسيح
في جسده  ,من اجل جسد المسيح  ,اي الكنيسة  .يمكن ان يُفھَ َم ذلك فقط اذا فھمنا عالقة
يسوع بكنيسته او فھمنا عالقة يسوع معك  .أي خزي تتحمله بسبب ايمانك بيسوع المسيح
في الحقيقة ھو خزي موجه ضد يسوع نفسه  .اية معاناة تتحملھا من اجل يسوع المسيح ,
تلك المعاناة موجھة الى يسوع نفسه  .وھكذا  ,ادرك بولس ان ھذه الضربات التي تلقاھا,
الرجم الذي تلقاه ,المعاناة التي تعرض لھا  ,والسجن والخ  ,كانت بسبب العداوة ضد يسوع
الذين
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المسيح  .اذا كان يعاني من اجل يسوع المسيح  ,لقد سجن من اجله  .لقد كان في الحقيقة
يحمل معاناة يسوع المسيح  ,او خزي المسيح  ,المشاعرالتي حملھا االنسان في قلبه
الطبيعي ضد يسوع  .الكره الذي لدى االنسان ضج يسوع  ,كان لدى بولس االمتياز في
تجمل كل ذلك  " .افرح في انني استطيع حمل ھذه االشياء الموجھة ضد يسوع  ,افرح ان
لدي امتياز اكمال نقائص شدائد يسوع  .التي ھي  ,مشاعر الخصومة لدى االنسان
والموجھة الى يسوع ان تتوجه ال ّي انا ,وان اتمكن من تحملھا من اجله " وھكذا يسوع
2
ب
ح يَا إِ ْخ َوتِي ِحينَ َما تَقَع َ
ار َ
ُون فِي تَ َج ِ
يحدد انه يشاركنا ھذه المعاناة  .قال " اِحْ ِسبُوهُ ُك ﱠل فَ َر ٍ
ُمتَنَ ﱢو َع ٍة" )يعقوب. (2 :1
"12أَ ﱡيھَا األَ ِحبﱠا ُء ،الَ تَ ْستَ ْغ ِربُوا ْالبَ ْل َوى ْال ُمحْ ِرقَةَ الﱠتِي بَ ْينَ ُك ْم َحا ِدثَةٌ ،ألَجْ ِل ا ْمتِ َحانِ ُك ْمَ ،كأ َنﱠهُ
صابَ ُك ْم أَ ْم ٌر َغ ِريبٌ  ،افرحوا " )1بطرس.(12 :4
أَ َ
" 10طُوبَى لِ ْل َم ْ
ين ِم ْن أَجْ ِل ْالبِرﱢ ،ألَ ﱠن لَھُ ْم َملَ ُك َ
ت11 .طُوبَى لَ ُك ْم إِ َذا َعيﱠرُو ُك ْم
طرُو ِد َ
اوا ِ
وت ال ﱠس َم َ
َو َ
ين12 .اِ ْف َرحُوا َوتَھَلﱠلُوا ،ألَ ﱠن أَجْ َر ُك ْم
ير ٍةِ ،م ْن أَجْ لِيَ ،كا ِذبِ َ
ط َر ُدو ُك ْم َوقَالُوا َعلَ ْي ُك ْم ُك ﱠل َكلِ َم ٍة ِشرﱢ َ
ت ،فَإِنﱠھُ ْم ھ َك َذا َ
ين قَ ْبلَ ُك ْم) " .متى , (12-10 :5اذا
ط َر ُدوا األَ ْنبِيَا َء الﱠ ِذ َ
اوا ِ
َع ِظي ٌم فِي ال ﱠس َم َ
اكمال معاناة المسيح .
االنسان  ,االنسان الطبيعي  ,مازال يكره يسوع  ,وحين تقف امامه ھناك كوكيل للمسيح ,
تتلقى اساءته التي حقا يوجھھا بقلبه تجاه يسوع  .اعتبروه امتيازا انه امكنھم القيام بذلك .
فرحوا انھم تمكنوا من تحمل معاناة من اجل المسيح  .ال تأخذ االمر على محمل شخصي .
في كثير من االحيان نكون حساسين جدا  .يقول احدھم شيئا فنأخذ االمر على محمل
شخصي  ,وكانھم يوجھون ذلك الينا  .كال ,االمر موجه الى المسيح  .النني واقف ھناك
اتلقى ذلك كممثل للمسيح  .واذا نظرت الى ذلك بتلك الطريقة  ,عندھا استطيع ان افرح ,
فيك يارب  ,النك حسبتني جديرا العاني من اجلك كما فعل التالميذ في سفر االعمال.
يارب  ,اوه يا الھي  ,اعتبرتنا جديرين ان نعاني من اجلك .لذا انا...
ص َش َدائِ ِد ) النني اتلقى الشدائد الموجھة ضد (
" َ
اآلن أَ ْف َر ُح فِي آالَ ِمي ألَجْ لِ ُك ْمَ ،وأُ َك ﱢم ُل نَقَائِ َ
25
صرْ ُ
ب
ت أَنَا َخا ِد ًما لَھَاَ ،ح َس َ
يح فِي ِج ْس ِمي ألَجْ ِل َج َس ِد ِه ،الﱠ ِذي ھُ َو ْال َكنِي َسةُ ،الﱠتِي ِ
ْال َم ِس ِ
ير ﷲِ ْال ُم ْع َ
طى لِي ألَجْ لِ ُك ْم ،لِتَ ْت ِم ِيم َكلِ َم ِة ﷲِ(25-24 :1) ".
تَ ْدبِ ِ
اذا  ,بولس صار خادما حسب تدبير خطة ﷲ لتتميم كلمة ﷲ .
27
26
اآلن قَ ْد أُ ْ
ظ ِھ َر لِقِدﱢي ِسي ِه ،الﱠ ِذ َ
ال ،ل ِكنﱠهُ َ
ين أَ َرا َد ﷲُ
ور َو ُم ْن ُذ األَجْ يَ ِ
" السﱢرﱢ ْال َم ْكتُ ِ
وم ُم ْن ُذ ال ﱡدھُ ِ
أَ ْن يُ َعرﱢ فَھُ ْم َما ھُ َو ِغنَى َمجْ ِد ھ َذا ال ﱢس ﱢر فِي األُ َم ِم ،الﱠ ِذي ھُ َو ْال َم ِسي ُح فِي ُك ْم َر َجا ُء ْال َمجْ ِد:1) ".
(27-26
مجد سر ﷲ ھو ان المسيح سوف يأتي ويسكن فيك .
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في ذلك اليوم توفرت لنا فرصة مشاركة االنجيل مع ملك جمھورية الووس  .وعندما كنت
اشارك معه  ,كنت اعلم انه كان بوذيا  ...بوذا علم ان مشاكل االنسان وشرور العالم كلھا
نشأت من العالم المادي  ,الجسد و العالم المادي  ,وانه اذا استطاع االنسان ان يفصل نفسه
بالكامل عن العالم المادي ,الن السماوات وجدت الجل ان تُ ْس َك َن بالروح وليس لھا عالقة
بالمادة .بتعبير آخر  ,االبتعاد تماما من المادة لكي يتمكن من الدخول الى ال)نيرفانا( أي
الجنة  .وذلك ھو  ,بالطبع  ,ھدف ورجاء البوذيين  ,انه من خالل الزھد  ,ونكران الجسد ,
االصوام  ,وكل ھذه االمور  ,فصل انفسھم من المادة حتى يدخلوا في الروح التي ھي
ال)نيرفانا( اي الجنة  .واذا لم تتمكن من ذلك في الجولة االولى  ,حينھا تبقى على امل انك
في الجولة التالية ستتحسن  ,و اذا لم تتمكن فيھا ايضا  ,حينھا في الجولة التالية .
بالطبع الشيء المثير لالھتمام  ,ھو انه حين بدانا بدأنا بواحد  ,فكيف أصبح لدينا الباليين
اليوم ؟ من اين تأتي لتتقمص ؟ ال بد انه تتكون الكثير من االجساد الجديدة  ,الننا بدأنا
بأرواح أقل من التي لدينا االن  .انظروا كم لدينا من االرواح حولنا ھنا اليوم في العالم ,
في الحقيقة  ,ما يقارب عشرة بالمئة من الذين عاشوا في تاريخ االنسان مازالوا يعيشون
الى الوقت الحاضر  .لذا  ,ذلك نوعا ما ينقض معتقد التقمص ذاك .
لكن  ,معرفة انه كان يأتي من خلفية بوذية  ,شاركت معه ان الكتاب المقدس يعلم ان
االنسان في االساس روح  .تعيش في جسد  ,ويمتلك ضميرا  .لكن ان عاش االنسان على
جانب الجسد من حياته  ,فھو يعيش أقل مما أراده ﷲ له من الحياة ,الن ﷲ يريدنا ان نعيش
على الجانب الروحي من حياتنا  .اذا ان كان جسدي ھو الحاكم  ,وانني منقاد برغباتي
الجسدية  ,حينھا انا اعيش حياةً منفصلة عن ﷲ  .لكن اذا اردت ان احيا في شركة مع ﷲ,
حينھا علي ان احيا في الروح  ,حياة تحكمھا الروح  .عالمين  ,ان ھذا في االساس ما علمه
بوذا .
وقلت  ,كما تعلم  ,كان ھناك قادة دينيون اخرون في التاريخ علموا حقائق مھمة بما يخص
كيف يجب على الشخص العيش في الروح  ,لكنني قلت ان المشكلة كانت  ,انھم بتعليم
الحق و االشارة الى المسار  ,لم يتمكنوا من اعطائك القوة للسلوك في ذلك المسار وذلك
في اغلب االحيان شيء محبط  .النني اسمع الى ما يقولونه  ,واوافق عليه  .وافكر " ذلك
صحيح  ,اريد ان احيا بتلك الطريقة  .ال اريد ان احيا بحسب جسدي  ,اريد ان احيا بحسب
الروح في شركة مع ﷲ " لكنني قلت  ,من دون اعطاء قوة للقيام بذلك  ,ذلك يحبطني فقط
 .لذلك  ,ارسل ﷲ ابنه  ,يسوع المسيح  ,ليموت الجل خطاياي  ,ليزود غفرانا لخطاياي .
ثم قلت انه فعل شيئا اخر  ,قام من بين االموات  .و قال " االن  ,سأتي واسكن فيكم
وبسكناي فيكم  ,سأھب لكم القوة لتسيروا في ھذا الدرب " ال تملك ذلك في نفسك  .ال
يمكنك القيام بذلك في نفسك  ,سأسكن فيكم  ,وأحيا فيكم  ,واقويكم لتقوموا بذلك  .وقلت ,
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ذلك في االساس ھو االختالف بين المسيحية و اية ديانة اخرى في العالم  .في المسيحية ,
القوة تمنح بالسكنى في يسوع المسيح  .ليست مجرد أشارة الى الدرب والقول " ذلك ھو
الدرب الذي عليك ان تسلكه " وانما ياتي ويعطيك القدرة والقوة للسير فيه .
صلوا ألجل ملك الووس  ,لكي تعطي كلمة االنجيل التي زرعت فيه جذورا  .وبان
يعترف بأخفاقاته في فصل نفسه من الجسد و يبحث عن قوة السكن في المسيح كما لدينا
ھنا " السﱢرﱢ  ،...الﱠ ِذي ھُ َو ْال َم ِسي ُح فِي ُك ْم َر َجا ُء ْال َمجْ ِد" ذلك ھو الرجاء الذي لدينا  .ال يمكنني
ي و اعطاني القدرة ألقوم بذلك .
القيام بذلك بنفسي  .لكنه اتى وسكن ف ﱠ
28
ض َر ُك ﱠل
انَ ،و ُم َعلﱢ ِم َ
" الﱠ ِذي نُنَا ِدي بِ ِه ُم ْن ِذ ِر َ
ان ،بِ ُكلﱢ ِح ْك َم ٍة ،لِ َك ْي نُحْ ِ
ين ُك ﱠل إِ ْن َس ٍ
ين ُك ﱠل إِ ْن َس ٍ
يح يَسُو َع(28 :1) ".
إِ ْن َس ٍ
ان َكا ِمالً فِي ا ْل َم ِس ِ
وھكذا  ,ذلك ھو ھدف الخدمة  ,ان نأتي بك كامال في يسوع المسيح .وما فعله ﷲ  ...كل
الكنائس كانت مكرسة لھذا الغرض  .لسنوات كانت خدمتي مكرسة لألتيان بالناس الى
المسيح يسوع  ,لكن لم تكن ابدا الحضارھم كاملين في المسيح يسوع .التبشير كان حقيبتي
 .كانت المھمة االكبر .فكانت الكنيسة ضعيفة  .رغبة بولس كانت التعليم  .ھدفه كان
ألحضارھم كاملين في المسيح .
29
ي بِقُ ﱠو ٍة" )(29 :1
ب َع َملِ ِه الﱠ ِذي يَ ْع َم ُل فِ ﱠ
األَ ْم ُر الﱠ ِذي ألَجْ لِ ِه أَ ْت َعبُ أَ ْيضًا ُم َجا ِھدًا ،بِ َح َس ِ
اتعلم شيئا ,سأتوقف ھناك بالضبط  ,الن ھناك الكثير في االصحاح الثاني  ,بحيث ال اريد
ان أبدأ وثم استعجل في انھائه  ,النني اميل ان أفعل ذلك عندما أؤخذ بعيدا في الجزء االول
من الدرس .لدي تلك النزعة  ,كما تعلم  ,وثم استعجل في مقاطع مھمة جـــداً من الكتاب
المقدس  .واالصحاح الثاني ھو من اھم االصحاحات في العھد الجديد  ,وال اريد ان
استعجل فيه  .لذا سوف نتوقف ھنا الليلة  .واالسبوع القادم سنأخذ االصحاح الثاني ,
والثالث ربما ..حسنا  ,الرابع ھو نوعا ما تحيات ختامية  ,لذلك يمكننا ان نمر بھا بسرعة .
لكن التعليم الحقيقي يقع ضمن االصحاح الثاني والثالث  .كما قلت الرابع  ,ھو نوعا ما
مجرد توديع و تحيات شخصية الشخاص مختلفين .
ايھا االب  ,نشكرك الليلة من اجل يسوع المسيح  .ابنك الوحيد  .الذي أتى الى ھذا العالم
معلنا االب  ,الصورة المعبرة عن ﷲ  ,خالق ھذا الكون الواسع  .يا له من شيء عجيب انه
مشى على كوكب االرض ھذا  ,واكل مع الناس  ,و نام معھم  ,وتكلم معھم  ,و لمسھم  .اوه
 ,يارب  ,كم نتعجب من سر التجسد  .تجسد ﷲ في المسيح  .مصالحا به العالم لنفسه  .لكن
ايضا سراً اكبر  ,ان يسوع نفسه ذاك ,الذي مات وقام مجددا  ,الذي خلق االرض  ,الذي
يمسك العوالم معا ً  ,االن يسكن في قلوبنا و يقوي حياتنا  .يارب  ,كم رائع ان تسكن فينا.
حتى نخضع لك أجسادنا كادواة تحقق بھا ارادتك  .بأسم يسوع اصلي  ,ايھا االب  .آمين .
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ليبارككم الرب و يساعدكم وانتم تھضمون الحق  .حتى يصبح جزءا حقيقيا من حياتكم  .و
حتى تكتشفوا بحق تلك القوة العظيمة التي تكمن فيكم كأبناء  . nسر ﷲ  ,المسيح الذي
فيكم  ,رجاء المجد  .ولتجلب قوته قوة وانتصاراً في حياتكم ھذا االسبوع  .فليظھر قوته
بأعطائك نصرة على تلك المساحة من حياتك التي كنت متعثرا فيھا لوقت طويل .فليكن
ھذا االسبوع بداية ألختبار النصرة الحقيقية من اجل مجده  .مدركا  " ,ھذا ليس بشيء
سوى قوة يسوع المسيح الساكنة ف ّي " نشكرك يارب  .ليبارككم الرب و يكن معكم وانتم
سالكين معه  .بأسم يسوع .
كولوسي2
ھال فتحنا كتبنا المقدسة على كولوسي االصحاح الثاني .
لم ي ُزر بولس كولوسي ابدا .سمع عن ھذه من أبفراس  ,الذي كان الخادم فيھا  ,والذي أخبر
بولس عن محبة ھؤالء الناس ليسوع المسيح و عن ايمانھم  .لكنه ايضا اخبره عن بعض
البدع التي حاولت ان تترشح الى داخل الكنيسة  .ولھذا  ,بولس يكتب اليھم ليحذرھم منھا.
وھكذا  ,في العدد  1و 2قال :
1
ين لَ ْم
يع الﱠ ِذ َ
" فَإِنﱢي أُ ِري ُد أَ ْن تَ ْعلَ ُموا أَيﱡ ِجھَا ٍد لِي ألَجْ لِ ُك ْمَ ،وألَجْ ِل الﱠ ِذ َ
ين فِي الَ ُو ِد ِكيﱠةََ ،و َج ِم ِ
يَ َر ْوا َوجْ ِھي فِي ْال َج َس ِد " )(1 :2
بولس يتكلم عن ھذا الجھاد الداخلي الذي يعانيه الجلھم  ,والمحبة التي يكنھا لھم  .الرغبة
التي لديه في الحقيقة للقاء بھم ورؤيتھم  .ومع انه لم يلتقيھم بعد اال انه قلق بشأنھم  .قلق
بسب ھذه البدع التي انتشرت كوبا ٍء في الكنيسة  .وال اعلم لماذا  ,لكنه يبدو ان تلك
االكاذيب او البدع تطير كجناحي الصقر بينما تسير الحقيقة وكأنھا على ظھر سلحفاة .
البدع يمكن ان تنتشر بسرعة شديدة في العالم  .ويبدو ان الناس مولعة بالبدع و كارھة
التباع الحق  .وكما كانت في ايام بولس  ,كذلك ھي اليوم أيضا  .نجد ان ھذه البدع التي
تكتسح الكنيسة في بلدنا في الحقيقة تكتسح العالم ايضا  .وفي الواقع ينخدع الناس بھا في
وحمالً عظيما ً .
العالم كله  .وھذا سبب جھاداً كبيرا في داخل بولس  ,وقلق كبير ِ ,
صالة او رغبة بولس لھؤالء الذين لم يلتقي بھم وجھا لوجه ابداً في الحقيقة  ,كانت ....
2
ب
ْرفَ ِة ِسرﱢ ﷲِ اآل ِ
" لِ َك ْي تَتَ َع ﱠزى قُلُوبُھُ ْم ُم ْقتَ ِرنَةً فِي ْال َم َحبﱠ ِة لِ ُكلﱢ ِغنَى يَقِ ِ
ين ْالفَھ ِْم ،لِ َمع ِ
يح(2:2) "،
َو ْال َم ِس ِ
أن من احدى البدع التي اذيعت في كولوسي كانت بدعة )الجينوستك (  .اخذ الناس ذلك
االسم للداللة على المعرفة الخارقة التي كانوا يزعموھا.
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غالبا  ,يمكنك قول الكثير عن مجموعة ما من االسم الذي يختاروه  .وحينما يختارون اي
اسم غريب لمجموعتھم  ,تعرف ان ھناك شيء غريب في مجموعتھم  .وبعض االسماء
نوعا ما تعطيك لمحة عن صفات المجموعة نفسھا.
االن كلمة )جينوستك( تعني )ان تعرف ( .الجينوستية ادعت ان لديھم معرفة اعلى لالمور
السرية  .والجينوستية كانت تحب الحديث عن تلك االمور  .وكان ال بد لك ان تدخل حقا
في ناديھم حتى تتمكن من فھم ھذه االلغاز  ,وكانوا دائما يثرثرون بھذا المصطلح "
ااالسرار" ولھذا بولس يلتقط مصطلحھم ذاك  ,ورغبته ھي ان يبلغوا الى معرفة سر ﷲ
االب و المسيح ,والذي اخبرنا به في االصحاح السابق " الﱠ ِذي ھُ َو ْال َم ِسي ُح فِي ُك ْم َر َجا ُء
ْال َمجْ ِد) ".كولوسي  . (27 :1لكي تتعزى قلوبھم .ثانيا ,ان يقترنوا في المحبة  ,ياله من
شيء رائع حين تكون الكنيسة مرتبطة ببعضھا البعض بمحبة يسوع المسيح  .وثم ان
يختبروا غنى اليقين الكامل .
ٌ
محزن حقا ان الكثيرين من الناس يصارعون في معظم حياتھم المسيحية من قلة يقينھم
بخالصھم  .لسنوات عدة لم اكن حقا متاكدا فيما اذا كنت مخلصا ً ام ال ,وكنت انزل الى
المذبح كل ليلة احد ألؤكد على خالصي نوعا ما  .لكن تلك طريقة صعبة للعيش  .يا لھا
من بركة ان يكون للواحد يقين كامل .ذلك ھو الھدف من وراء كتابة يوحنا لرسالته
الصغيرة َ 13 " ,كتَب ُ
ين بِاس ِْم ا ْب ِن ﷲِ ،لِ َك ْي تَ ْعلَ ُموا أَ ﱠن لَ ُك ْم َحيَاةً أَبَ ِديﱠةً،
ْت ھ َذا إِلَ ْي ُك ْم ،أَ ْنتُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
َولِ َك ْي تُ ْؤ ِمنُوا بِاس ِْم ا ْب ِن ﷲِ1)".يوحنا . (13 :5ويا لھا من بركة حين يكون لديك يقين كما
نغني  " ,يقين مبارك  ,يسوع لي "  .وھذا اليقين الكامل ھو ما أراده بولس لھم ان
يختبروه.
االن  ,كيف يمكن ان يصبح لدي يقين كامل؟ فقط بمجيئي بااليمان  ,الثقة بنعمة ورحمة ﷲ
 ,من خالل المسيح  .اذا كنت متكالً على جھودي و أعمالي الصبح باراً  ,لن أصل أبدا الى
اليقين الكامل  .لذا كل من لديه ھذه العالقة الناموسية مع ﷲ او عالقة االعمال مع ﷲ
فبسبب طبيعة ھذه العالقة ينقصه يقين خالصه  .لن تحصل عليه ابداً ما لم تصل الى ذلك
الفھم لنعمة ﷲ و مكانتك في المسيح حينھا فقط تتمتع حقا باليقين الكامل  .رغبة بولس ھي
ان يمتلكوا ھذا اليقين الكامل و الفھم و المعرفة للسر الحقيقي  .ليس ببعض من الجھد الذي
علي القيام به حتى أصبح باراً ,لكن السر الحقيقي ھو ان االمر بوجود يسوع بداخلي  .ثم ,
بالطبع  ,بسب انھم كانوا يتحدثون دائما عن ھذه الحكمة الخارقة و الفھم والمعرفة  ,قال
بولس ,
3
ْ
ﱠ
ُ
ُ
َ
وز ْال ِح ْك َم ِة َو ْال ِع ْل ِم ) .االمور كلھا مرتبطة بيسوع المسيح ( َ 4وإِنﱠ َما
ن
ك
ع
ي
م
ج
ه
ي
ف
ر
خ
ذ
م
ال
"
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
5
أَقُو ُل ھ َذا لِئَالﱠ يَ ْخ َد َع ُك ْم أَ َح ٌد بِ َكالَ ٍم َملِق .فَإِنﱢي َوإِ ْن ُك ْن ُ
ت َغائِبًا فِي ْال َج َس ِد ل ِكنﱢي َم َع ُك ْم فِي
ح(5-3 :2) " .
وح ،فَ ِرحًاَ ،ونَ ِ
اظ ًرا تَرْ تِيبَ ُك ْم َو َمتَانَةَ إِي َمانِ ُك ْم فِي ْال َم ِسي ِ
الرﱡ ِ
اذا قال بولس " لست حاضرا ھناك حقا بالجسد  ,لكنني حاضر بالروح " لدينا الكثير من
الناس الذين يلتحقون بالكنيسة بتلك الطريقة  ,بالروح و ليس بالجسد  ,ليس بالجسم  " .اوه
 ,كنت معكم بالروح يا اخي " اوه ذلك عظيم  ,لو كانت كل الكنيسة بذلك الشكل  ,ما كان
16

كولوسي

سيكون لدينا احد ھنا  .لكان علينا غلق ابوابنا  .ما كان ليوجد احساس بالتواجد  .لكن بولس
قال,
ْ
" 5فَإِنﱢي َوإِ ْن ُك ْن ُ
اظرًا تَرْ تِيبَ ُك ْم َو َمتَانَةَ
وح ،فَ ِرحًاَ ،ونَ ِ
ت َغ6ائِبًا فِي ْال َج َْس ِد ل ِكنﱢي َم َع ُك ْم فِي الرﱡ ِ
ْ
يح يَسُو َع الرﱠبﱠ ا ْسلُ ُكوا فِي ِه(6-5 :2)"،
يح .فَ َك َما قَبِلتُ ُم ال َم ِس َ
إِي َمانِ ُك ْم فِي ال َم ِس ِ
ھنا بالنسبة ال ّي شيء مثير لألھتمام  .عادة  ,أشار اليھم بالعودة الى جذورھم  .كما قبلتم
المسيح يسوع الرب  ,أسلكوا فيه .معظم ھؤالء الذين لديھم تعليم كاذب او بدعة يعلن عنھا
ال يبحثون عن نشرھا لدى الغير انجيليين  ,وانما ينشرونھا في الكنيسة  .قليل جدا من البدع
انجيلية  .ال يغتنمون الخطاة بل يغتنمون القديسين  .ال يذھبون الى الشاطيء ليعلنوا
أفكارھم  .يذھبون الى الكنيسة  ,و يحاولون ان يترشحوا الى داخل الكنيسة .ثم يقولون "
لقد تلقيت ھذا الوحي " او " ھل سمعت عن ھذا النبي  nو بعض الفھم الجديد او الوحي
الجديد؟" ولھذا السبب عادة يشيرون بالعودة الى جذورھم  ,الن ھؤالء الذين ھم انجيليون ,
الذين حقا يجلبون الضالين الى يسوع المسيح عادة ملقنون بحق االنجيل .
واالنجيل دائما بشر بتأثيره الطبيعي  ,ووصل الى الضالين  ,على غير الذين مھتمين
بالبدع  .يريدون العيش بعيدا عن الكنيسة  .يريدون ان ياتوا الى الكنيسة بوحي جديد " .
خدمتنا ليست حقا من أجل الضالين  ,خدمتنا ھي للكنيسة  .الحق الذي علينا مشاركته  ,ھو
للكنيسة " وھكذا يشير اليھم بالعودة الى البداية  ,كما قبلتم المسيح يسوع أسلكوا فيه  .ال
تنجروا وراء بعض ھذ االعالنات الجديدة التي قد كشفھا ﷲ توا في ھذه االيام االخيرة .
في الحقيقة  ,لسنا بحاجة الى اية أعالنات جديدة عن الحق  .ما نحن بحاجة اليه ھو
اختبارات جديدة في الحق المؤسس  .ﷲ اعطانا كل ما نحتاجه لحياة التقوى في كلمته  ,كل
شيء موجود ھناك  .لسنا بحاجة الى اية اعالنات جديدة  .لكن ما نجن بحاجة اليه ھو
اختبارات جديدة للحقائق القديمة لكلمة ﷲ  .لذا أحذروا  ,لئال يخدعكم احد بكالم ملق  .النه
كما قبلتم المسيح اسلكوا فيه  .تأصلوا تجذروا فيه  .المسيح ھو القاعدة  ,ھو االساس .
مركز ھو يسوع المسيح .
الذي عليه نبني  .ويجب ان تتمحور حياتنا على
ٍ
7
ين فِي ِه بِال ﱡش ْك ِر".
اضلِ َ
ﱢين فِي ِهَ ،و ُم َوطﱠ ِد َ
ين َو َم ْبنِي َ
" ُمتَأَصﱢ لِ َ
انَ ،ك َما ُعلﱢ ْمتُ ْمُ ،متَفَ ِ
اإلي َم ِ
ين فِي ِ
)(7 :2
لذا مجددا  ,عودوا الى جذوركم  .جذوركم كانت في المسيح يسوع  .لقد تم تعليمكم ان
تؤمنوا وتثقوا بيسوع المسيح في خالصكم  ,و في غفران خطاياكم  .واالن  ,ال تحاولوا ان
تتطورا بأعمالكم على البر الذي منحه ﷲ لكم من خالل ايمانكم .
ب
" 8اُ ْنظُرُوا أَ ْن الَ يَ ُك َ
اسَ ،ح َس َ
اطلَ ،ح َس َ
ُور بَ ِ
ون أَ َح ٌد يَ ْسبِي ُك ْم بِ ْالفَ ْل َسفَ ِة َوبِ ُغر ٍ
ب تَ ْقلِي ِد النﱠ ِ
يح(8 :2) ".
ْس َح َس َ
ان ْال َعالَ ِمَ ،ولَي َ
أَرْ َك ِ
ب ْال َم ِس ِ
اذا تحذير مضاعف من  :ھؤالء الذين يخدعوكم بكالم ملق بعيدا عن جذور المسيح يسوع
 ,و ثم ھؤالء الذين يخدعوكم من خالل الفلسفة  ,و وبغرور باطل حسب تقليد الناس  .الن
المسيح ھو مركز تجربتنا و
ت َج َس ِديًّا(9 :2) ".
"9فَإِنﱠهُ فِي ِه يَ ِحلﱡ ُكلﱡ ِملْ ِء الالﱠھُو ِ
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ھو كل شيء  ,ھو الكل  .وفيه يحل كل ملء الالھوت جسديا .
االن ,احد االمور  ,بالطبع  ,التي كان الجينوستيون ينكرونه ھو الوھية يسوع المسيح او
التجسد بان ﷲ قد اتى في ھيئة انسان  .بولس يؤكد تلك الحقيقة .
ون فِي ِه(10 :2) "،
َ 10وأَ ْنتُ ْم َم ْملُو ُؤ َ
اوه  ,يارب  ,ساعدنا لندرك اننا كاملون فيه .برك كامل  ,خالصك كامل  .ال يمكنك ان
تضيف عليه  .انت كامل فيه  .كم من المرات في مسعاي ألرضاء ﷲ وعدته انني ساكون
افضل  .كنت اقطع الكثير من الوعود " . nيارب  ,سأصلي أكثر  .يارب  ,سأقرأ الكتاب
المقدس أكثر .يارب سأحسن ذلك البر  .سأكون أفضل  ,سأكون بارأ اكثر ھذا االسبوع "
وكنت اسعى بجھودي  ,بأعمالي  ,ان اكون مقبوال لدى ﷲ و باراً امامه  .وقد كان ذلك
صراعا ً  .اوه  ,كم اتمنى لو ان احدا علمني تلك االيام انني كامل في يسوع المسيح  ,وان
اثق به فحسب و اتكل عليه في انني كامل  ,وانه ال يوجد شيء يمكنني اضافته  .ان كنت
كامالً  ,ال يمكنك االضافة على نفسك  .انت كامل فيه .
" الﱠ ِذي ھُ َو َر ْأسُ ُك ﱢل ِريَا َس ٍة َوس ُْل َ
ان(10 :2) ".
ط ٍ
االن  ,الرأس في ھذا العدد أستخدم كتعبير للسلطة بالضبط كما أستخدم في كورنثوس
االولى االصحاح السابع  .اذا يسوع لديه السلطة على كل الرياسات و السالطين  .وقد قلنا
لكم قبال ان الرياسات والسالطين ھي مراتب االرواح .
االن  ,في البدء  ,عندما خلق ﷲ الكون ثم خلق مخلوقات المالئكة اوال ,ماليين منھم ,مئات
الماليين من مخلوقات المالئكة  .ھذه المخلوقات المالئكية كانت بمراتب و تسلسالت
مختلفة  .كان ھناك الكروبيم  ,والسرافيم  ,وكان ھناك الرياسات والسالطين وسلطات و
سيادات  ,رتب مختلفة لكائنات االرواح  .وعندما عصى أبليس ﷲ  ,الذي كان احد اعلى
رتب كائنات االرواح  ,يوجد اشارة في سفر الرؤيا انه انظم الى عصيانه ثلث المالئكة  .ما
يعني ان ﷲ خلقھم كمخلوقات اخالقية و حرة  ,كما خلقنا كوكالء احرار وذوي اخالق ,
قادرين على اتخاذ قرارتنا بأنفسنا  .وھكذا الذين اختاروا ان يذھبوا مع ابليس كانوا على
االرجح من نفس الرتب  .لذا يمكن ان تكون الرياسات والسالطين أشارةً الى المالئكة
الساقطة  ,أو يمكن ان تكون اشارة الى المالئكة الذين ما زالوا في طاعة الرب  .بغض
النظر عن ذلك  ,يسوع له السلطان على كلھا  .بشكل طبيعي  ,ھؤالء الذين ما زالوا في
طاعة ﷲ بتلك الرتب  ,ﷲ يحكم عليھم  ,وأيضا ھؤالء الذين عصوه ما زالوا تحت
سلطانه.
االن ال اريد ان أُفھَم بشكل خاطيء  ,وھذا مبدأ صعب على الناس ھضمه احيانا  .لكن
الصورة ككل  ,أبليس يؤدي أرادة ﷲ  .انه يقوم بخدمة ﷲ قد نوى له ان يقوم بھا  .فكما
ترى  ,ﷲ يستخدمه من اجل ھدف أختبار التزامنا و تعھدنا له  .ان لم يكن بسبب أبليس ,
لما عرف ﷲ حقا غير ان ﷲ كلي المعرفة  .اذا حقا ما كنت ستعلم انك تحب ﷲ و لھذا كما
قال ﷲ " لقد جربتك " لم يكن ذلك حقا لكي يفھم  ,وأنما لكني نفھم نحن انفسنا  .واّذا
الھدف من االختبار و والتوكيد ھو من اجل منفعتنا  ,حتى نعرف بالضبط أين نحن واقفون
 .تختبر المواد لكي تعرف قوتھا و ضعفھا  ,وبأختبار ﷲ لنا  ,نصل الى فھم نقاط الضعف
كولوسي
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ھذه  .و ابليس مستخدم من قبل ﷲ  ,يحقق ھدف ﷲ في العالم اليوم .
ان ألبليس ذلك النصيب  ,لكنھا الحقيقة  .االن  ,لقد اختار كما يختار الناس اليوم ان يعصوا
ﷲ  .لذلك ال يمكنه ان يلوم ﷲ حقا .
مثل يھوذا  ,كان نوعا ما في مكان حرج .الكتاب المقدس قد تنبأ ان يسوع ستتم خيانته من
ان َخ ْيرًا لِذلِ َك ال ﱠرج ُِل لَ ْو لَ ْم يُولَ ْد!" )متى:26
قبل احد اصدقاءه  .قال يسوع عن يھوذا َ " ,ك َ
 , (24النه كان مقدراً له ان يخون يسوع المسيح  .االن ,في العملة نفسھا  ,ذلك كان جزءا
من الخطة المق ّدرة  ,مع ذلك يھوذا وافق و اختار ان يخون الرب .مفھوم صعب  ,حقا ,
من الصعب ھضمه  .ولست متأكدا اننا نفھمه بالكامل  .ابليس قد ﱠر له ان يكون اداةً
الختبار االنسان  ,ومع ذلك  ,ھو الذي اختار ان يعصي ﷲ  .لكن حتى في عصيانه  ,ھو
يحقق ما قد خطط ﷲ له كھدف  ,و مازال تحت امرته .ﷲ يضع الحدود و النطاق الذي
يمكن له ان يتحرك فيه  .عندما كان يظھر امام ﷲ  ,في قصة ايوب  ,ويشتكي ان ﷲ " لقد
وضعت سورا حوله  ,ال يمكنني لمسه  .ازل السور  .دعني انال من ذلك الرجل ,وسوف
يلعنك  "..ﷲ  ,اوال قبل كل شيء ,وضع ﷲ السور حول ايوب  .وعندما ازال ﷲ السور ,
بقي ھو الذي وضع حدوداً  " .حسنا  ,يمكنك ان تذھب الى ھذا الحد في ايذائه  ,لكن ال
تفعل ھذا "..وھكذا ابليس ما زال تحت سلطان ﷲ  ,وسيظل  .ﷲ يضع الحدود التي يمكنه
العمل فيھا  .ﷲ يضع الحدود التي مسموح له فيھا ان يضايقك  .يمكنه ان يذھب لمسافة
معينة  ,وليس اكثر  .ﷲ ھو الذي يضع الحدود و لھذا فھو تحت سلطة ﷲ .
ب من ذلك  .ال يمكنك ان تقوم
من الخطأ دائما الظن ان أبليس مضاد  ,nليس حتى بقري ٍ
بأية مقارنة بين ابليس وﷲ كمضا ٍد او حتى مشابه  .ال ن ﷲ  ,مجدداً  ,ال نھائي  ,أبدي ,
كلي القدرة و أبليس مجرد مخلوق  .وھكذا  ,اذا اردت ان تجد احدا كمضا ٍد ألبليس  ,فعليك
ان تنظر الى ميخائيل او غابرييل  ,المالئكة الذين بقوا اوفياء  nالذين يمتلكون الرتبة
االعلى بين المالئكة  .لكن ال تفكر ابدا في ابليس على انه مضاد  nعلى نفس المستوى
النك بذلك تقلل من قوة ﷲ الى اكثر بكثير مما يملك  ,سلطان اكبر من الذي لديه  .يتحرك
ابليس ضمن حدود محصورة  .ﷲ يضع الحدود لعمله  .لذا  ,كل الرياسات و السالطين
تحت سلطة يسوع المسيح .الذي ھو رأس كل الرياسات والسالطين .
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االن  ,كان ھناك الذين  ,و ھو يتعامل االن في ھذه المساحة  ,انتقل من الجينوستيين الى
اليھوديين  ,الذين علموا البر  ,وان االيمان بالمسيح ليس كافيا ً  .ذلك االيمان بالمسيح جيد
ومھم  ,وضروري  ,لكن ليس كافياً .لكي تنال الخالص  ,عليك ان تخضع للناموس ايضا .
لذا عليك ان تختتن و عليك حفظ الناموس  .االيمان بيسوع المسيح ليس كافيا  .لذلك السبب
كاف .وقد اختتنت  ,لكن ليس بختان جسدي كالذي أمر
قال بولس " انتم مملوؤن فيه " ذلك
ٍ
به الناموس  ,وانما ختانا ً صحيحا ً من خالل يسوع المسيح  .لقد تخليت عن حياة الجسد .
وھنا كان الخطأ المأساوي لليھود وھو انھم كانوا يعتمدون على االختبار الجسدي و ليس
على االختبار الروحي  .لذا  ,مع انھم اختتنوا جسديا  ,بقوا سالكين في الجسد  .فقال بولس
ان ذلك يبطل تماما الشعائر الجسدية  .الفكرة ھي فصل الحياة من الجسد  ,عدم العيش
كولوسي
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بحسب الجسد  .لذا  ,قال بولس اذا كان االممميون قد ابتعدوا عن حياة الجسد وبدأوا
يعيشون بحسب الروح  ,حتى و أن لم يملكوا الحق الجسدي باالختتان ,فذلك يحتسبون
مختتنين  ,الن ﷲ ينظر الى قلب االنسان .ولھذا بولس ھنا يؤكد نفس الحقيقة  .الختان
الحقيقي ھو ختان الروح في قلبي .حين ابتعد عن العيش بحسب الجسد الحيا بحسب الروح
من خالل االيمان و قوة يسوع المسيح  .لقد اختتنت في عيني الرب  ,اي انني أفرزت
ألعيش بحسب الروح امام الرب  .وذلك ما يُحسب اما الرب .
االمر المأساوي بخصوص الشعائر  ,الشعائر الجسدية  ,ھو ان غالبية الناس يبدأون بتبديل
الشعائر من أجل الواقع  .في شعائر التعميد مثال ,كم من الناس اليوم يثقون بشكل خاطيء
في شعائر التعميد اليوم ؟ شعائر التعميد  ,كما سيشير بولس اليھا ھنا  ,في الحقيقة  ,ھي
الموت عن الحياة القديمة في الجسد والقيامة مع المسيح  ,والعيش بحسب الروح  ,ذلك ھي
ما تعنيه شعائر التعميد .االن  ,اذا تم رشي بالماء كطفل  ,او حتى تغطيسي في الماء كراشد
وما زلت احيا الحياة القديمة  ,وما زلت احيا بحسب امور الحياة القديمة  ,عندھا الشعائر
الجسدية ال تعني شيئا ً  .لكن  ,اذا كنت  ,بالروح  ,احيا واسلك بحسب الروح  ,اي حياة
جديدة في المسيح  .ربما نلت الخالص وصرت مسيحيا في صحراء و لم يكن ھناك ماء
لتغطيسي فيھا  ,ذلك ال ينقض خالصي او الحياة الجديدة التي احياھا في يسوع المسيح ,
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 . (21ليس الشعائر ,وانما القلب  ,الضمير بأتجاه الرب بالحياة والسلوك حقا بحسب
الروح  ,لذا كنتم ...
12
ان َع َم ِل ﷲِ ،الﱠ ِذي أَقَا َمهُ ِم َن
" َم ْدفُونِ َ
ينَ 13م َعهُ فِي ْال َم ْع ُمو ِديﱠ ِة ،الﱠتِي فِيھَا أُقِ ْمتُ ْم أَ ْيضًا َم َعهُ بِإِي َم ِ
َ
تَ .وإِ ْذ ُك ْنتُ ْم أَ ْم َواتًا فِي ْال َخ َ
يع
طايَا َو َغلَ ِ
األَ ْم َوا ِ
ف َج َس ِد ُك ْم ،أحْ يَا ُك ْم َم َعهُُ ،م َسا ِمحًا لَ ُك ْم بِ َج ِم ِ
ْال َخ َ
طايَا(13-12 :2) "،
االن بولس يربط ھذين الطقسين الذين يرمزان الى نفس الشيء كثيراً  .بالنسبة لليھود ,
الشعائر كانت االختتان  ,الذي كان رمزاً لكوني سأعيش بحسب الروح وليس الجسد .
للمسيحيين  ,المعمودية تركز لنفس الشيء  ,الحياة الجديدة بحسب الروح  ,الحياة القديمة
في الجسد  ,ال ُم َس ْي َ
طرة من قبل الجسد قد ماتت .لقد دفنت  ,واالن سأحيا حياة جديدة بحسب
الروح  .الطقسين االثنين يرمزان لنفس الشيء  .بالنسبة لليھود كان االختتان  ,بالنسبة
للمسيحيين كانت المعمودية  .وھكذا  ,الحق يطبق على االثنين  ,وليس الحق الجسدي ھو
الذي يفعل ذلك  ,وانما ما حدث في قلبي وفي واقع حياتي  .اذا  ,ان تموت في خطاياك ,
حتى بعدم اختتان لجسدك  ,ﷲ يحييك معه  ,ويغفر كل آثامك  .في أفسس  ,االصحاح
2
الثاني ,يوجد عدد مرتبط بھذا الموضوع َ 1 " ,وأَ ْنتُ ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أَ ْم َواتًا بِ ﱡ
ب َو ْال َخ َ
طايَا ،الﱠتِي
الذنُو ِ
يس س ُْل َ
اآلن
وح الﱠ ِذي يَ ْع َم ُل َ
ب َد ْھ ِر ھ َذا ْال َعالَ ِمَ ،ح َس َ
َسلَ ْكتُ ْم فِيھَا قَ ْبالً َح َس َ
ط ِ
ب َرئِ ِ
ان ْالھَ َوا ِء ،الرﱡ ِ
ْصيَ ِة) "،أفسس. (2-1 :2
فِي أَ ْبنَا ِء ْال َمع ِ
اما احبه في ذلك العدد ,انه باالضافة الى ان كل آثامكم قد غفرت  .كل ماضيكم قد محي
بأيمانكم بيسوع المسيح  .كل أثم  ,كل خطيئة قد محيت كنتيجة اليمانك به .ليس ذلك فحسب
 ,الناموس الذي حاول ھؤالء الناس رميه على الكولوسيين  ,قوانين الناموس  ,حفظ ايام
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السبت  ,قوانين الصوم  ,انواع اللحم الذي يمكنك اكله  ,والتقاليد المختلفة لليھود بخصوص
قوانين انواع الطعام  ,بولس قال ان يسوع ...
ص ﱠ
" 14إِ ْذ َم َحا ال ﱠ
ض ًّدا لَنَاَ ،وقَ ْد َرفَ َعهُ ِم َن ْال َو َس ِط
ض ،الﱠ ِذي َك َ
ان ِ
ك الﱠ ِذي َعلَ ْينَا فِي ْالفَ َرائِ ِ
ُم َس ﱢمرًا إِيﱠاهُ بِال ﱠ
ب(14 :2) "،
صلِي ِ
اذا المسيح  ,ھو نھاية الناموس للذين يؤمنون  .ما كان الناموس يقدر ان يجعلك باراً قط .
الناموس كان يدينك فقط  .لقد كان متعارضا ً معك  .لقد كان يدينك  .االن  ,لقد محا يسوع
صكوك الفرائض ھذه التي كانت ضدنا  ,وبذلك  ,لست تحت الناموس  .لست تحت ذلك
النوع من البر الذي يتأثر بالقوانين والتعليمات .بري ال عالقة له بأفعالي على االطالق .
بري مرتبط بأيماني  .االن  ,أيماني سينتج افعاال  .واذا قلت انني اؤمن و مازالت اعمالي
غير متطابقة مع ايماني  ,عندھا انا انتفخ كذبا في االيمان  .يجب ان تتبع االعمال وتكون
س للبر في وقوفي امام
نتيجة لاليمان دائماً .وذلك يعني انني ال اعتمد على اعمالي كأسا ٍ
الرب .
ال اقول " حسنا ,انا بار النني اصلي كثيراً من المرات في اليوم  .انا اكثر برا منك النني
اقرأ الكتاب المقدس بينما انت ال تفعل " كال  ,لست باراً بسبب ما فعلته .انا بار الن ﷲ قد
نسب البر ال ّي النني اؤمن و اثق في يسوع المسيح بالكامل  .االن  ,النني اؤمن و اثق
بيسوع المسيح  ,اريد ان اعرفه  .ولھذا  ,اقرأ الكلمة  .والنني اثق به و احبه  ,اتواصل
معه واريد ان ابقى في شركة مستمرة معه .لكن ذلك ال يجعلني باراً  .ذلك فقط نتيجة
لحقيقة انني بار من خالل ايماني بيسوع  .مھم جداً ان نميز ذلك  ,مھم بشكل محيي ان نمز
ذلك .النه سھل جدا لنا ان نربط برنا بفعالياتنا و اعمالنا  .االن  ,عندما افعل ذلك  ,فانا
اضع نفسي دائما في وضع دينونة االخرين الذين ال يفعلون بقدر ما افعل انا.و تبدأ ترى ,
انني أفضل  ,ذلك يجعلني باراً اكثر بقليل وأيضا يضعني دائما في وضع الدينونة " حسنا ,
انت تعلم ھم ال يملكون حقا ذلك البر فحسب" لذلك موضع خطير التواجد فيه  .وﷲ ال
يريدني ان اكون ھناك .
ولكن ان كان بري فقط من ايماني في المسيح  ,ال استطيع االنتفاخ ببري  ,وال االنتفاخ
باعمالي التي اقوم بھا  .واذا مررت بأحد منتفخ بجھوده  ,منتفخ بذبائحه  ,منتفخ باعماله ,
عندھا لديك المثال الكالسيكي للنوع الذي اتعامل معه .الن ﷲ جعل البر شيئا يمنحه ھو لي
من خالل أيماني  ,ذلك يبعد تماما االفتخار  ,ما عدا في يسوع  .لذا  ,حين تلتقي باناس
يتكلمون طوال الوقت عن كم يسوع صالح و كم ھو رائع و " اوه  ,ال اعرف ما كنت
سأفعل من دون الرب  .ﷲ صالح جدا ,لقد باركني كثيرا" عندھا تعلم ان ھذا الشخص قد
وصل حقا الى الفھم الصحيح لما يعني امتالك البر من خالل االيمان بيسوع المسيح  .النه
ال يخبر عن نفسه  ,وأنما يفتخر في الرب و ما فعله الرب .
لذا  ,يسوع جلب نھاية للقانون والناموس على االنسان  .وسمره على صليبه  ,تلك نھاية
الناموس  .كان المؤدب الى حين مجيء المسيح  .وحين اتى المسيح  ,لم يعد الناموس فعاال
 .لقد كان كذلك قبل مجيئه  ,لكنه )اي المسيح ( حين اتى اصبح نھاية الناموس للذين
يؤمنون  .لذا ال احد يتبرر بحفظ الناموس .يمكنك فقط ان تتبرر بااليمان بيسوع المسيح .
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15
ين )نقرأ انه كان لديه سلطان على الرياسات والسالطين
ت َوال ﱠسالَ ِط َ
" إِ ْذ َج ﱠر َد الرﱢ يَا َسا ِ
كما انه يقول لنا انه انتھرھا او ھزمھا(  ,أَ ْشھَ َرھُ ْم )بالصليب ( ِجھَارًاَ ،
ظا ِفرًا بِ ِھ ْم فِي ِه".
)(15 :2
اذا صليب المسيح ھو المكان الذي تم االنتصار فيه على ابليس  .االن  ,كثيرا ما تنقلب
االمور على ابليس  ,فھو ليس صاحب معرفة غير محدودة  ,فھو ال يعرف كل شيء ,
ويقع في الفخ كثيرا من االحيان  .ﷲ يقلب االوضاع عليه رأسا على عقب  .كما حدث مع
يوسف و اخوته الذين الھمھم ببيعه كعبد الى مصر .كما تعرف القصة الرساله الى مصر
و بيعه كعبد  .ثم الحقا  ,حين اتى يوسف الى فرعون و فسر الحلم فوضعه فرعون على
رأس مصر  .وثم اتى اخوته ليشتروا الحبوب والخ  .وعندما ادركوا اخيرا ان اخاھم الذي
خانوه ھو الذي يتعاملون معه  ,اصابھم خوف كبير  ,وقالوا " اوه يا الھي  ,لقد انتھى امرنا
 ,سينال منا " قال " االن اسمعوا  ,ال تخافوا من انني سآخذ بثأري منكم  .اعرف انكم
قصدتم شراً  ,لكن ﷲ قصده خيراً  .وغالبا ما يأخذ ﷲ المقاصد الشريرة البليس و يقلبھا
للخير  .كما ترى ھو دائما يقلب االمور رأسا على عقب على ابليس و يخيب ظنه بعد فترة
 .فھو يتبع ھذا النوع من التفكير ويقول في نفسه " اه ھا  ,لقد رتبت الموضوع كله " وثم ,
تنقلب  ,ﷲ يقلبھا عليه  ,و بدال من ان يكون فوق على القمة  ,يصبح في اسف القاع .
ھامان  ,قرر ان يدمر اليھود  ,وكان سيتخلص منھم الى االبد  .وبعد ھذه التجربة المخزية
التي فيھا صب الرجل كل غضبه على اليھود  ,الرجل نفسه اجبره الملك ان يعطي
اليھودي تشريفا ً بنفسه  ,كان عليه السير في كل الشوارع امامه و يھتف ويقول "ھذا ھو
الرجل الذي يريد الملك تكريمه" اوه  ,كيف يقلب ﷲ االمور رأسا على عقب على ھامان .
وھكذا  ,بنى المشانق  ,تسعين قدما عالية بحيث ترى كل المدينة مردخاي معلقاً ,فھو نوى
قتل كل اليھود لكنه بنى بقعة خاصة لمردخاي  .سادعه يتارجح من مشنقة بارتفاع تسعين
ق على تلك المشنقة نفسھا  .كثيرا ما يحدث ذلك .
قدما ً حيث الكل سيراه  .فَ ُعلِ َ
ابليس  ,بجلبه ليسوع على الصليب  ,وبتحريض الناس ضده  ,لكن على ذلك الصليب نفسه
ھزمه يسوع  .الن الناموس كان قد حكم علينا الننا انتھكناه و لذلك كان علينا ان نموت .
كان البليس شكوى ضدنا الننا كنا نخدمه  ,واجر خدمة ابليس ھو الموت  ,لكن المسيح
افتدانا من لعنة الناموس  .افتدانا من سلطان ابليس  .لقد اشترانا  .أين ؟ على الصليب .
ھناك دفع الثمن  ,النه مات بدال عنا  .وھكذا  ,جرﱠد الرياسات والسالطين  .لقد انتصر
عليھم ھناك على الصليب  .الصليب ھو مظھر االنتصار ليسوع المسيح .
16
ت17 ،الﱠتِي ِھ َي
ب ،أَ ْو ِم ْن ِجھَ ِة ِعي ٍد أَ ْو ِھالَل أَ ْو َس ْب ٍ
" فَالَ يَحْ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم أَ َح ٌد فِي أَ ْكل أَ ْو ُشرْ ٍ
ُ
َ
يح(16 :2) ".
ِظلﱡ األ ُم ِ
ور ْال َعتِي َد ِةَ ،وأ ﱠما ْال َج َس ُد فَلِ ْل َم ِس ِ
االن  ,كل ھذه االمور كانت تحت الناموس .لم يكن مسموحا ً لھم
ان ياكلوا انواعا محددة من اللحم  .وكان عليھم تحضير اللحم بطريقة معينة الكله  .وكان
لديھم اياما ً مقدسة  .وكان لديھم سبت الھالل  .واخيرا كان لديھم ايام السبت  .وبولس يقول
" ال تدعوا احدا يحكم عليكم في ھذه االشياء " لم تعد تطبق علي في عالقتي مع ﷲ .
عالقتي با nال تتحسن بأتباعي لحمية معينة  .ال استطيع بحمية ان اجعل نفسي باراً اكثر .

22

كولوسي

"اوه  ,انت تأكل لحم الخنزير؟ اوه ,عار عليك  .مستحيل ان آكل لحم الخنزير" وكأن ذلك
سيجعلني باراً اكثر  .لذا  ,نجد اليوم اناسا يحكمون علينا في اللحم  ,او في الشرب  ,او
بخصوص يوم مقدس او ايام السبت .
االن  ,ھذه االيام المقدسة  ,ايام السبت ھذه  ,وھذه التقدمات التي كانت تقدم  ,كانت كلھا
ظالً لالمور العتيدة  .لم تكن الواقع .كانت فقط ظالً .لقد كانت ظالً لما سيأتي  .الجوھر
الحقيقي ھو يسوع  ,الجسد  ,الجوھر ھو المسيح  .لذا  ,يوم السبت كان فقط ظال للراحة
التي لنا في يسوع المسيح  .ھو سبتنا  ,ھو راحتنا  .لذا ال فرق يذكر فيما اذا اجتمعنا يوم
االحد  ,اول يوم من االسبوع لنتعبده  ,او اجتمعنا يوم السبت لنتعبده  ,غير اساسي  .الفكرة
من يوم السبت كانت ليظھر ﷲ راحته لشعبه  ,لكن ذلك كان فقط ظال للراحة الحقيقية التي
لدينا في ومن خالل يسوع المسيح  .لذا  ,كل ھذه االشياء التي في الناموس كانت فقط ظالً
لما سيحقق من خالل يسوع  .والناموس مھم لنا ان ندرسه فقط لنفھم بالكامل ما فعله يسوع
لنا بتضحيته من اجل خطايانا .
"18الَ ي َُخ ﱢسرْ ُك ْم أَ
ْ
ﱠ
َ
َ
ٌ
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ُع َو ِعبَا َد ِة ْال َمالَئِ َك ِةُ ،متَ َد ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
اطالً ِم ْن قِبَ ِل ِذ ْھنِ ِه ْال َج َس ِديﱢ (18 :2) "،
ُم ْنتَفِ ًخا بَ ِ
ھناك من سيقول " حسنا ,االن  ,ال تريد ان تزعج ﷲ بامورك الصغيرة  .او ﷲ قد ال يكون
مھتما باالستماع لك  ,لذا قد يكون من الحكمة  ....يوجد قديس معين عاش ھنا في ھذه
المنطقة  ,لذا من الحكمة اكثر ان تصلي اليه ليتشفع لك  .الن ﷲ بالتأكيد يحبه  .لقد كان
رجال قديسا  ,وﷲ يحبه  ,وسيستمع اليه  .لذا انت ص ِل للقديس و احصل على شفاعتك منه
 ,النه ليس عليك حقا انت تأتي الى ﷲ بنفسك  .النك نوعا ما لست كما يجب  ,ودعه ھو
َ
اخالً فِي َما
ُع َو ِعبَا َد ِة ْال َمالَئِ َك ِةُ ،متَ َد ِ
يتشفع لك " ,ال ي َُخ ﱢسرْ ُك ْم أ َح ٌد ْال ِج َعالَةََ ْ ،را ِغبًا فِي التﱠ َواض ِ
اطالً ِم ْن قِبَ ِل ِذ ْھنِ ِه ال َج َس ِديﱢ .
لَ ْم يَ ْنظُرْ هُُ ،م ْنتَفِ ًخا بَ ِ
19
ْ
ازرًا َو ُم ْقتَ ِرنًا يَ ْن ُمو نُ ُم ًّوا
" َو َغي َْر ُمتَ َمس ٍ
س الﱠ ِذي ِم ْنهُ ُكلﱡ ْال َج َس ِد بِ َمفَ ِ
ﱢك بِالرﱠأ ِ
اص َل َو ُرب ٍُطُ ،متَ َو ِ
ِم َن ﷲِ(19 :2) ".
كل واحد منا يستطيع ان يتمسك بيسوع المسيح و تلقي قوتنا و وتغذيتنا منه مباشرة " .
5
ان يَسُو ُ
اإل ْن َس ُ
ع ْال َم ِسيحُ"،
ألَنﱠهُ ي َ
اح ٌد َو َو ِسيطٌ َو ِ
ُوج ُد إِلهٌ َو ِ
اسِ :
اح ٌد بَي َْن ﷲِ َوالنﱠ ِ
)1تيموثاوس . (5 :2و مريم العذراء ال تستطيع ان تتوسط الجلك  ,و ال اي قديس اخر
يمكنه ان يتوسط لك  .وال اي مالك يمكنه ان يتوسط لك  .اله واحد ووسيط واحد  ,ويسوع
ق َو ْال َح ﱡ
المسيح ھو ذلك الوسيط  ,قال يسوع "أَنَا ھُ َو الطﱠ ِري ُ
ْس أَ َح ٌد يَأْتِي إِلَى
ق َو ْال َحيَاةُ .لَي َ
ب إِالﱠ بِي) ".يوحنا . (6 :14ال يمكنك المجيء الى االب من خالل القديسين  .و بالطبع
اآل ِ
 ,انت تاخذ خطوة اضافية  :اذھب الى مريم لتتكلم الى ابنھا ليتكلم الى االب  .لكن أعلَم انه
يمكنك ان تأتي الى االب مباشرة من خالل يسوع المسيح الذي ھو وسيطنا16 " .فَ ْلنَتَقَ ﱠد ْم
ال َرحْ َمةً َونَ ِج َد نِ ْع َمةً َع ْونًا فِي ِحينِ ِه) ".عبرانيين . (16 :4
ش النﱢ ْع َم ِة لِ َك ْي نَنَ َ
بِثِقَ ٍة إِلَى َعرْ ِ
ليس علي ان امر بسلسلة من االوامر  .يسوع فتح الباب مباشرة الى عرش ﷲ لك ولي .
لقد اصبحنا اوالدا  . nويوجد شيء بخصوص االوالد  ,لديھم دائما مدخال الى االب .
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مثير لالھتمام  ,كما تدري  ,بسبب مواعيدنا الكثيرة ليس سھال ان نزور الجميع  .وفي
كثير من االحيان يأتي الناس في وقت تكون فيه اوراق العمل مكدسة لدرجة انه من
الصعوبة ايجاد وقت لمقابلتھم  .لكن كما تعلم يأتي االوالد الصغار و يطرقون على الباب "
جدي!" و في الحال ينفتح الباب و فجأة  ,يصبح ھناك وقت لھم  .لديھم المدخل بسبب
العالقة  .وذلك ھو الشيء الجميل بخصوص ﷲ  ,عالقتك  ,يوجد دائما مدخل اليه  .الباب
مفتوح دائما  .يمكنك المجيء دائما  .لذا  ,التوسط بالغير تواضع خاطيء .ال تدع احدا
يخدعك بخصوص تلك الفائدة  .ال فائدة في ذلك .
"20إِ ًذا إِ ْن ُك ْنتُ ْم قَ ْد ُم ﱡت ْم َم َع ْ
س
م
ال
ون فِي ْال َعالَ ِم؟ تُ ْف َرضُ
ان ْال َعالَ ِم ،فَلِ َما َذا َكأَنﱠ ُك ْم َعائِ ُش َ
ِ
َ
يح َع ْن أَرْ َك ِ
ِ
َعلَ ْي ُك ْم فَ َرائِضُ »21 :الَ تَ َمسﱠ ! َوالَ تَ ُذ ْق! َوالَ تَجُسﱠ !«" )(22-20 :2
االن  ,حياة الزھد التي عاشھا الجينوستيون لتجعلھم روحانيين  .اذا اردت حقا ان تصبح
روحانيا اذا من االفضل لك ان تجد لنفسك مھجعا ثمانية في ثمانية و تحبس نفسك فيه  ,و
تحبس العالم في الخارج  ,وفقط الجلوس ھناك و قراءة كتابك المقدس طوال اليوم و الترنيم
 , nوالعيش في داخل ذلك المھجع  .اوه  ,عندھا ستصبح مقدسا جدا و باراً جداً  .كال ,ھذه
االشياء قد  ...الصيام طوال الوقت  .ال تأكل ھذا! ال تأكل ذاك ! ال تمس ھذا! ال تمس
ذاك!
ھذه االشياء قد تظھر بعض الحكمة في ضبط الجسد و اذالله او اھماله  .لكن في الواقع
,ھذه االشياء ال تكرم الرب وانما فقط تعظم الجسد او تشبعه  .بتعبير آخر جسدي قد يشبع
جدا بصيام ثالثين يوما  ,بأنني قد اثبت حقا انني استطيع التحكم بجسدي  ,لكن حقا  ,انا
بذلك اتمجد بما فعلته وذلك ال يكرم الرب حقا  .ربما بعض الحكمة في الضبط  ,لكنھا فقط
تجلب شبعا ً للجسد  ,ال يكرم الرب .
االصحاح 3
1
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
يح )اذا كنتم قد قمتم مع المسيح ..تدفنون مع المسيح
س
م
ال
ع
م
م
ت
م
ق
د
ق
م
ت
ن
ك
ن
إ
ف
لذا " ,
َ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
في المعمودية  ,واالن انتم قائمون معه ( فَ ْ
قَ ،حي ُ
اطلُبُوا َما فَ ْو ُ
ْث ْال َم ِسي ُح َجالِسٌ َع ْن يَ ِمي ِن
ﷲِ(1 :3) ".
لست مقيداً بامور العالم ھذه  ,بمباديء العالم  .لستم تحت الناموس  :ال تلمس  ,ال تمسك ,
ال تذق  .لقد قمت مع المسيح  .انت االن تعيش بعداً جديدا في الحياة  ,البعد الروحي من
الحياة  .وعليك ان تسعى وراء ما ھو فوق حيث المسيح جالس عن يمين ﷲ .
ق الَ بِ َما َعلَى األَرْ ِ َ 3
"2ا ْھتَ ﱡموا بِ َما فَ ْو ُ
يح فِي ﷲِ".
ض ،ألنﱠ ُك ْم قَ ْد ُم ﱡت ْم َو َحيَاتُ ُك ْم ُم ْستَتِ َرةٌ َم َع ْال َم ِس ِ
)(3-2 :3
االن  ,مجدداً  ,حياتي انعكاس لما انا عليه و ما اؤمن به  .وذلك ال يعني ان بولس يعطي
رخصة للناس ان يعيشوا وراء الجسد  .ال يعني انه يقول ال يھم كيف تعيش  .مايقوله  ,ان
ھذه االمور ال تجعلك باراً  .وعليك ان ال تعيش في عالقة سلبية مع ﷲ تحت الناموس ,
عليك ان تعيش في عالقة ايجابية مع ﷲ  ,ساعيا ً وراء االمور الروحية ,باحثا ً وساعيا ً عن
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ما ھو فوق .ضابطا ً عواطفك على االمور التي من فوق  ,وليس على االمور التي على
االرض  .النك في الحقيقة ميت عنھا  ,وذلك ھو المبدأ الذي يعلمه  .لقد صلبت مع المسيح
ُ
صرت ميتا في الجسد وفي االمور التي في الجسد وفي حياة الجسد  ,ليش علي ان
 ,بحيث
احيا بحسب الجسد بعد االن  .النك ميت وحياتك مخبأة مع المسيح في ﷲ  .ھناك احيا االن
احيا في المسيح  ,في ﷲ  ,و ....
"َ 4متَى أُ ْ
ظ ِھ َر ْال َم ِسي ُح َحيَاتُنَا)كما ترى ھا ھو المفتاح موجود ھنا ,ايمكنك القول ان المسيح
ھو حياتي ؟ كما قال بولس ان احيا يعني في المسيح )فبالنسبة لي ان احيا في المسيح ( ( ،
فَ ِحينَئِ ٍذ تُ ْ
ُون أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا َم َعهُ فِي ْال َمجْ ِد(4 :3) ".
ظھَر َ
ان آتِيًا َعلَى َس َحاب ال ﱠس َما ِء
سوف ياتي المسيح مرة اخرى كما
ْصر َ
قال " َويُب ِ
اإل ْن َس ِ
ُون اب َْن ِ
7
بَ ،و َستَ ْنظُ ُرهُ ُكلﱡ َع ْي ٍن"،
ير) ".متى " (30 :24ھُ َو َذا يَأْتِي َم َع الس َﱠحا ِ
بِقُ ﱠو ٍة َو َمجْ ٍد َكثِ ٍ
ُون إِلَى ال ﱠس َما ِء؟ إِ ﱠن يَسُو َع ھ َذا
)رؤيا»:" (7 :1أَ ﱡيھَا
ين تَ ْنظُر َ
ﱡونَ ،ما بَالُ ُك ْم َواقِفِ َ
الرﱢجا ُل ْال َجلِيلِي َ
َ
الﱠ ِذي ارْ تَفَ َع َع ْن ُك ْم إِلَى ال ﱠس َما ِء َسيَأْتِي ھ َك َذا َك َما َرأَ ْيتُ ُموهُ ُم ْن َ
طلِقًا إِلَى ال ﱠس َما ِء«(11 :1) ".
والمسيح الذي ھو حياتنا  ,سنظھر معه في المجد .اوه  ,لكن كم من المھم ان نكون قادرين
على ان نقول " المسيح الذي ھو حياتي" بحيث حياتي كلھا مرتبطة و متمركزة حول
المسيح الذي ھو حياتي  .احب ذلك.
5
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
رْ
ض :ال ﱢزنَا ،النﱠ َجا َسةَْ ،الھَ َوى ،ال ﱠشھ َْوةَ ال ﱠر ِديﱠةَ ،الطﱠ َم َع
األ
ى
ل
ع
ي
ت
ال
م
ك
ء
ا
ض
ع
أ
وا
ت
ي
م
أ
ف
"
َ
َ
ِ
ِ
ُ
َ
ِ
6
ْصيَ ِة"،
ور الﱠتِي ِم ْن أَجْ لِھَا يَأْتِي َغ َ
ان ،األُ ُم َ
ضبُ ﷲِ َعلَى أَ ْبنَا ِء ْال َمع ِ
الﱠ ِذي ھُ َو ِعبَا َدةُ األَ ْوثَ ِ
)(6-5 :3
االن  ,حين كتب بولس الى االفسسيين  ,قال كثيرا ما قال لھم نفس االشياء ,انه بسبب ھذه
االمور سيأتي غضب ﷲ على االرض  .لذلك ال يجب ان نكون مذنبين بھذه االمور " .
5
س أَ ْو َ
ْس
ط ﱠم
ان أَ ْو نَ ِج
فَإِنﱠ ُك ْم تَ ْعلَ ُم َ
اع -الﱠ ِذي ھُ َو َعابِ ٌد لِألَ ْوثَا ِن -لَي َ
ون" قال بولس " أَ ﱠن ُك ﱠل َ 6ز ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ير ٌ
ور يَأْتِي
لَهُ ِم َ
اطل ،ألَنﱠهُ بِ َسبَ ِ
يح َوﷲِ .الَ يَ ُغ ﱠر ُك ْم أَ َح ٌد بِ َكالَ ٍم بَ ِ
اث فِي َملَ ُكو ِ
ب ھ ِذ ِه األ ُم ِ
ت ْ ْال َم ِس ِ
ْصيَ ِة) ".افسس (6-5 :5وحين كتب الى الغالطيين وضع قائمة
َغ َ
ضبُ ﷲِ َعلَى أَ ْبنَا ِء ال َمع ِ
ت فَقُ ْل ُ
ق فَأَقُو ُل لَ ُك ْم َع ْنھَا َك َما َسبَ ْق ُ
باعمال الجسد  ,قال " َ ،وأَ ْمثَا ُل ھ ِذ ِه الﱠتِي أَ ْسبِ ُ
ت أَ ْيضًا :إِ ﱠن
ون َملَ ُك َ
وت ﷲِ) ".غالطية  (21 :5في رومية االصحاح
ون ِم ْثَ 18ل ھ ِذ ِه الَ يَ ِرثُ َ
ين يَ ْف َعلُ َ
الﱠ ِذ َ
ين
اس َوإِ ْث ِم ِھ ِم ،الﱠ ِذ َ
ض َ
االول يقول " ألَ ﱠن َغ َ
ُور النﱠ ِ
يع فُج ِ
ب ﷲِ ُم ْعلَ ٌن ِم َن ال ﱠس َما ِء َعلَى َج ِم ِ
ون ْال َح ﱠ
اإل ْث ِم) ".رومية . (18 :1وبعد ان اعطى ھذه القائمة الطويلة لھذه االمور
يَحْ ِج ُز َ
ق بِ ِ
ُون ْال َم ْو َ
ت) " ،رومية .(32 :1
ون ِم ْث َل ھ ِذ ِه يَ ْستَ ْو ِجب َ
ين يَ ْع َملُ َ
 ,قال " أَ ﱠن الﱠ ِذ َ
لذا ال تنخدعوا  ,ال تدعوا احدا يخدعكم .ال يمكنك العيش بحسب الجسد و وراثة ملكوت ﷲ
في نفس الوقت  .حقيقة انني آمن بيسوع المسيح  ,المفھوم الكلي ھو انني قد اعلنت
ارتدادي عن حياة الجسد  .انا ٌ
ميت في الجسد لكي احيا في  nفي المسيح  ,احيا بحسب
الروح  .فاذا كنت مازلت احيا بحسب جسدي  ,فشعائر المعموية ال تبطل فقط ,بل كل ما
20
ض أَ َخاهُ ،فَھ َُو َكا ِذبٌ " .
ال أَ َح ٌد»:إِنﱢي أُ ِحبﱡ ﷲَ« َوأَ ْب َغ َ
اقوله باطل ايضا  ,يقول يوحنا " إِ ْن قَ َ
ْس ْال َح ﱡ
ق فِي ِه1) ".يوحنا . (4 :2ان قال احد انه يثبت في المسيح
)1يوحناَ " . (20 :4ولَي َ
حينھا عليه ان يسلك كما سلك المسيح  .بتعبير آخر  ,ليس ما تقوله ھو ما يُحْ سب ,بل ما
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تسلك فيه ھو الذي حقا ً يحسب  .ولھذا  ,ھل تحيا بحسب الروح ؟ ھل تبطلت عن ھذه
االمور المخفية في العالم ؟ ھل ﱠ
أمت اعمال الجسد ؟ ال تنخدع  ,اذا كنت تحيا بحسب الجسد
 ,فانت لست وارثا لملكوت ﷲ  .انه ملكوت روحي للذين يحيون في الروح و يسلكون
بحسب الروح ,بغض النظر عما تقوله او تق ّر به  .الذين يعملون ھذه ال يرثون ملكوت ﷲ .
وھكذا فھو يضع قائمة بھذه االمور ويقول " انظروا  ,غضب ﷲ سوف ياتي على العالم
بسبب ھذه االمور .ال تستغلوا نعمة ﷲ " فكر بنو اسرائيل تفكيرا خاطئا ً بشكل مأساوي "
حسنا ,نحن شعب ﷲ المختار  ,ويمكننا ان نحيا كما يحيا االممييون الذين من حولنا " ال
يمكنك ذلك  .يجب عليك ان تحيا بحسب شعب ﷲ  .أذاً عليك ان تميت االمور الجسدية .
اآلن فَ ْ
اط َرحُوا َع ْن ُك ْم
ون فِيھَاَ 8 .وأَ ﱠما
ين ُك ْنتُ ْم تَ ِعي ُش
ين بَ ْينَھُ ْم أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا َسلَ ْكتُ ْم قَ ْبالًِ ،ح
" 7الﱠ ِذ
َ
َ
َ
َ
ب ،الس َﱠخ َ
طْ ،ال ُخب َ
يح ِم ْن أَ ْف َوا ِھ ُك ْم9 .الَ تَ ْك ِذبُوا
ْث ،التﱠجْ ِد َ
يفْ ،ال َكالَ َمْ 10القَبِ َ
ض َ
أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا ْال ُكلﱠْ :ال َغ َ
ق َم َع أَ ْع َمالِ ِهَ ،ولَبِ ْستُ ُم ْال َج ِدي َد الﱠ ِذي يَتَ َج ﱠد ُد
بَ ْع ُ
ان ْال َعتِي َ
اإل ْن َس َ
ْض ،إِ ْذ َخلَ ْعتُ ُم ِ
ض ُك ْم َعلَى بَع ٍ
ُور ِة َخالِقِ ِه(10-7 :3) "،
بص َ
ْرفَ ِة َح َس َ
لِ ْل َمع ِ
اذا علينا ان نكون كما يقول يوحنا  ,سالكين كما سلك يسوع  .ھو مثالنا  ,انه الصورة التي
يريد ان يطبعھا الروح القدس في حياتنا  .ولذلك اخلع االنسان القديم  ,وألبس الجديد .
" َ 11حي ُ
ْس يُونَانِ ﱞي َويَھُو ِديﱞ ِ ،ختَ ٌ
ان َو ُغرْ لَةٌ ،بَرْ بَ ِريﱞ ِس ﱢكيثِ ﱞيَ ،ع ْب ٌد حُرﱞ  ،بَ ِل ْال َم ِسي ُح ْال ُكلﱡ
ْث لَي َ
َوفِي ْال ُكلﱢ (11 :3) ".
ليس لدينا تمييزات في يسوع المسيح  ,دينية  ,عرقية  ,او غيرھا  ,المسيح ھو كل شيء .
ھو الكل  ,وھو في الكل  .ليس غني او فقير  ,ليس ھناك مفضل او صاحب منزلة خاصة ,
كلنا واح ٌد فحسب.
12
تَ ،ولُ ْ
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ْ
َ
َ
َ
ضعًاَ ،و َو َدا َعةً،
ت
خ
م
ك
ُوا
س
ب
ال
ف
"
طفًاَ ،وتَ َوا ُ
ين ْال َمحْ بُوبِ َ
ﱢيس َ
ين أَحْ َشا َء َر ْأفَا ٍ
َ
اري ﷲِ ْالقِد ِ
ُ
ِ
13
ان ألَ َح ٍد َعلَى أَ َح ٍد
ين بَ ْع ُ
ين بَ ْع ُ
ض ُك ْم بَ ْعضًا إِ ْن َك َ
ض ُك ْم بَ ْعضًاَ ،و ُم َسا ِم ِح َ
ول أَنَا ٍةُ ،محْ تَ ِملِ َ
َوطُ َ
َش ْك َوىَ .ك َما َغفَ َر لَ ُك ُم ْال َم ِسي ُح ھ َك َذا أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا(14-12 :3) ".
لذا  ,ليس فقط علي ان اخلع اعمال الجسد ,والحياة القديمة  ,بل علي ان البس يسوع المسيح
 ,واحيا بح َسبه .
15
ين".
اح ٍدَ ،و ُكونُوا َشا ِك ِر َ
" َو ْليَ ْملِ ْك فِي قُلُوبِ ُك ْم َسالَ ُم ﷲِ الﱠ ِذي إِلَ ْي ِه ُد ِعيتُ ْم فِي َج َس ٍد َو ِ
)(15 :3
لذا  ,نحن مدعوون لنكون شاكرين  ,نحن مدعوون الى سالم ﷲ  .وثم العدد السادس عشر.
ض ُك ْم بَ ْعضًا،
" 16لِتَ ْس ُك ْن فِي ُك ْم َكلِ َمةُ ْال َم ِس
ُون بَ ْع ُ
ون َو ُم ْن ِذر َ
يح بِ ِغن ًىَ ،وأَ ْنتُ ْم بِ ُكلﱢ ِح ْك َم ٍة ُم َعلﱢ ُم َ
ِ
ين فِي قُلُوبِ ُك ْم لِلرﱠبﱢ َ 17 .و ُكلﱡ َما َع ِم ْلتُ ْم بِقَ ْول
ُوحيﱠ ٍة ،بِنِ ْع َم ٍةُ ،متَ َرنﱢ ِم َ
ير َوتَ َسابِ َ
بِ َم َزا ِم َ
ير ِ
يح َوأَ َغانِ ﱠ
اآلب بِ ِه.
أَ ْو فِعْل ،فَا ْع َملُوا ْال ُك ﱠل بِاس ِْم الرﱠبﱢ يَسُو َعَ ،شا ِك ِر َ
ين ﷲَ َو َ
18أَيﱠتُھَا النﱢ َسا ُءْ ،
ضع َْن لِ ِر َجالِ ُك ﱠن َك َما يَلِي ُ
ق فِي الرﱠبﱢ (18-16 :3) ".
اخ َ
االن  ,كما ذكرنا في أفسس  ,اعطى ﷲ وصايا بسيطة جدا للزواج  .وصيتين  :واحدة
للزوجة  ,وواحدة للزوج  .واذا اتبعنا ھاتين الوصيتين عندھا يمكننا ان نملك زواجا سعيداً
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جداً و عالقة سعيدة  .ولكن ان انتھكنا ھذه الوصايا ,سنجلب التعاسة الى زواجنا  .الوصية
للزوجة ھي  :اخضعن الزواجكن  .الوصية لألزواج  :احبوا نساءكم  ,وال تقسوا عليھن .
اذا الزوج معني ان يحب زوجته كما احب المسيح الكنيسة  .والزوجة معنية بالخضوع
لزوجھا  .المسألتين مرتبطتين ببعضھما  .ﷲ يعلم ان اكبر حاجة للمرأة ھي ان تعرف بانھا
مؤ ّمنة ,ان تحس بذلك االمان  ,وبذلك ايا كان
محبوبة  ,انھا محبوبة ألقصى حد  ,ان تكون َ
ما يفعله َر ُجلي فال بأس  .عندھا تخضع بسھولة له  ,النھا تعلم انه يحبھا بشكل كبير .
وحينھا تقول " حسنا  ,يا عزيزي كما تشاء "  ,وﷲ يعلم ان اكبر احتياج لدى الرجل ھو
ان يستعرض رجولته  ,ان يحس بانه ھو المسيطر  .وتحدي ذلك معه يعني جذب المشاكل
 .ولكن العيش بحسب تلك الوصية يفتح الباب لكل اثباتات المحبة  " .اوه قلبي الصغير
العزيز  .ما الذي يمكنني فعله اليوم ألجلھا  ,انھا تشبه الدمية الجميلة  .تثق بحكمي  ,وتثق
بحكمتي  .كيف استطيع ان اظھر لھا كم اني اقدرھا و احبھا ؟ " وھكذا  ,ما ان تخضع
الزوجة يجد الرجل سھولة في اظھار محبته لھا  .وحين تتمرد  ,يصبح عليه ان يظھر لھا
اليك  .لست بحاجة ألحد  .انا قادر على تولي االمر .انا رجل  .افعل
رجولته " لست بحاجة ِ
ما اريد " ويصبح بارداً  .وحين يصبح باردا  ,تبدأ الزوجة بالشعور بعدم االمان اكثر
فاكثر وبالتحدي أكثر  " .ھذا مخيف! ال اعلم ان كان يحبني بعد .انا اظن ان ما يريد القيام
به غبي .سنخسر كل شيء ومازال سيفعل ذلك " تحس ان عليك ان تتحدى كل شيء " .
ھل انت متأكد ؟ ھل حقا تعلم ما انت فاعل ؟ " يظھر رجولته " انا اعرف جيدا ما انا
فاعل .دعيني وشأني " يصبح بارداً .
وصيتان  :الزوجات الخضوع  ,االزواج المحبة  .عندھا يصبح لديك عالقة سعيدة .الن
الزوجة تشعر بالحب و االمان و تعلم " ھيي  ,انه رجلي " والزوج يشعر بأنه رجل ",
ھيي ,انھا فتاتي الصغيرة  ,انھا تثق بي في القيام بما ھو صحيح " وذلك جميل  .انه جنة
على االرض  .اليس ذلك سھال ؟ تجيب "حسنا سيكون سھال لو علم زوجي مالذي يفعله"
لكنھا في الحقيقة تقول "سيكون سھال لو انه حقا احبني كما احب المسيح الكنيسة " االن ,
20
ض ﱞي فِي الرﱠبﱢ (3:20) ".
" أَ ﱡيھَا األَ ْوالَ ُد ،أَ ِطيعُوا َوالِ ِدي ُك ْم فِي ُك ﱢل َش ْي ٍء ألَ ﱠن ھ َذا َمرْ ِ
عندما كنا ندرس أفسس  ,قال " اطيعوا والديكم في الرب الن ذلك حق " وندرك ان اعلى
سلطة في حياتنا ھي ﷲ  .االفتراض ھنا ھو ان الوالدين مسيحيين ويبحثون عن االنتعاش
الروحي لألبن  .ان كان الوالدين غير مسيحيين ويطالبون ابنھم القيام بما ھو انتھاك  ,ان
كان يحس بتانيب ضمير امام ﷲ  ,عندھا علينا ان نطيع ﷲ اكثر من االنسان  .لكن لو كان
الوالدين فرضا يحبون ﷲ و لديك بيت مسيحي  ,ايھا االوالد  ,اطيعوا والديكم في كل شيء
 ,ھذا مرضي امام الرب .
" 21أَ ﱡيھَا اآلبَا ُء ،الَ تُ ِغيظُوا أَ ْوالَ َد ُك ْم لِئَالﱠ يَ ْف َشلُوا(21 :3) ".
و عبارة  ,ال تغيظوا في االنكليزية ھي ال تغضبوا ,وتلك ليست موجودة في النص االصلي
 ,تالحظ انھا مكتوبة بخط مائل  .النص يقول " 21أَ ﱡيھَا اآلبَا ُء ،الَ تُ ِغيظُوا أَ ْوالَ َد ُك ْم لِئَالﱠ
يَ ْف َشلُوا ".سھل ان تثبط ھمة ولدك بطلبات غير عقالنية  .اليس مثيرا لالھتمام كيف اننا
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نريد ان نتاكد من ان ال يقترف اوالدنا االخطاء نفسھا التي وقعنا فيھا  .كيف نريدھم ان
يكونوا احسن منا  .ال نريدھم ان يفشلوا و يحصلوا على درجات متوسطة في المدرسة.
نريدھم ان يحصلوا على الدرجة الممتازة  .واحيانا ,نحن مذنبون بدفع اوالدنا بمطاليب
غير عقالنية  ,والنتيجة تثبيط ھمتھم  .فلنتأكد من اننا ال نطالبھم بمطاليب غير معقولة ,
وان ال نأخذھم الى أبعد من قابلياتھم االنسانية  ,وعدم التسبب بتثبيط ھمتھم  .وھكذا ,ال
تغيظوا اوالدكم حتى ال يفشلوا  .في الحقيقة لقد رأيت شيئا اعتقد انه شر فظيع .لقد رايت
آباءاً يستفزون اوالدھم الصغار الى ان يصرخ الطفل من االحباط  " .ھا ھي الحلوى
اتريدھا؟ ھا ھا  .ھا ھي  ,ھا ھا ھا ھا " ويستمرون بأفتزاز الطفل بسحبھا بعيدا الى ان
يفقد الطفل السيطرة و يصرخ  ,عندھا  ,اليس ذلك مضحكا ً وبعدھا يعطيه الحلوى  .ال
تفعل ذلك  .ال تغيظ اوالدك  .ذلك ليس شيئا حكيما للقيام به  .انت ال تعلمه حين تقوم بامور
كتلك .
ضي
" 22أَ ﱡيھَا ْال َعبِي ُد ،أَ ِطيعُوا فِي ُكلﱢ َش ْي ٍء َسا َدتَ ُك
ْ 23م َح َس َ
ب ْال َج َس ِد ،الَ بِ ِخ ْد َم ِة ْال َعي ِْن َك َم ْن يُرْ ِ
اس ،بَلْ بِبَ َسا َ
بَ ،ك َما لِلرﱠبﱢ
بَ ،خائِفِ َ
النﱠ َ
ين الرﱠبﱠ َ .و ُكلﱡ َما فَ َع ْلتُ ْم ،فَا ْع َملُوا ِم َن ا ْلقَ ْل ِ
ط ِة ْالقَ ْل ِ
اس(23-22 :3) "،
لَي َ
ْس لِلنﱠ ِ
اوه  ,قد يكون لديك موظفون من تلك النوعية  ,الذين يقومون بالمھام وكانھا  .nيقومون
بھا من القلب  ,يقومون بھا بفرح .يقومون بھا بروح عالية  .ليس كمن يرضي الناس " ,
اوه المدير قادم  ,فألظھر نفسي مشغوال" بل اعملوھا كما للرب .
24
ون )خدام ( الرﱠبﱠ
ث ،ألَنﱠ ُك ْم تَ ْخ ِد ُم َ
ين أَنﱠ ُك ْم ِم َن الرﱠبﱢ َستَأْ ُخ ُذ َ
" َعالِ ِم َ
ون َج َزا َء ْال ِم َ
يرا ِ
يح(24 :3) ".
ْال َم ِس َ
االن  ,قد تكون تاتي بمعيشتك من العمل في مكتب ما  .او مصنع  ,او ايا كان  .ما قد ياتي
بالخبز للمائدة  ,لكن حياتك مرتبطة بحق بالمسيح  .انت خادم له  .انت مدعو لخدمته  .االن
انت تاتي بمعيشتك من العمل ھنا  ,ولكن حتى في عمل معيشتك  ,ان قمت باالمر من القلب
وكانه للرب  ,سوف يأتي ذلك بفرص كثيرة للشھادة  .سوف يقول الناس " كيف يمكنك ان
تكون سعيدا جدا في اول يوم للعمل  ,انت تُصﱠفر  .يا رجل  ,رأسي يؤلمني لدرجة انه ال
يمكنني ان ارى بوضوح  .يبدو ان لديك موقف جيد  .لو انه قال ليقم بذلك العمل لقلت له
خذه و ابتلعه  .لديك موقف جيد جدا  ,ذھبت وقمت به فحسب  ,كيف تقوم بذلك؟ " ھي ,انه
يفتح فرصا للشھادة لك  .قم به وكانه  , nانت خادم  . nوھو يراقب .
" َ 25وأَ ﱠما الظﱠالِ ُم فَ َسينَا ُل َما َ
ظلَ َم بِ ِه،
ْس ُم َحابَاةٌ(25 :3) ".
َولَي َ
االصحاح 4
1
ين أَ ﱠن لَ ُك ْم أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا َسيﱢدًا فِي
اواةََ ،عالِ ِم َ
" أَ ﱡيھَا  2السﱠا َدةُ ،قَ ﱢد ُموا لِ ْل َعبِي ِد ْال َع ْد َل َو ْال ُم َس َ
اظبُوا َعلَى ال ﱠ
ين فِيھَا بِال ﱡش ْك ِر(2-1 :4) "،
صالَ ِة َسا ِھ ِر َ
تَ .و ِ
اوا ِ
ال ﱠس َم َ
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كما قلنا  ,الصالة لھا اجزاء كثيرة و احد االجزاء المھمة ھو التمجيد و التعبد  ,والشكر.
والجزء الثانوي من الصالة ھو الطلب  ,و الترجي  .لكن بولس قال " صلوا الجلنا "
وبالطبع  ,طلب من كل الكنائس ان يصلوا الجھم  ,واعتقد ان كل خادم بحاجة الى صالة .
صلوا الجلنا  .وبولس رغب ان يصلوا الجله .
3
َ
َ
ْ
ْ
يح ،الﱠ ِذي
صل ﱢ َ
" ُم َ
ين فِي ذلِ َك َ ألجْ لِنَا نَحْ ُن أ ْيضًا ،لِيَ ْفتَ َح الرﱠبﱡ لَنَا بَابًا لِل َكالَ ِم ،لِنَتَ َكلﱠ َم بِ ِسرﱢ ال َم ِس ِ
ِم ْن أَجْ لِ ِه أَنَا ُموثَ ٌ
ق أ ْيضًا(3 :4) "،
ھا انا ھنا في السجن بسبب تعليمي  ,لكن صلوا ان ﷲ لي بابا ھنا  ,لنتكلم بحق المسيح
" َ 4ك ْي أُ ْ
ظ ِھ َرهُ َك َما يَ ِجبُ أَ ْن أَتَ َكلﱠ َم5 .ا ُ ْسلُ ُكوا بِ ِح ْك َم ٍة ) التشجيع  :استمروا في الصالة اثبتوا
ج ) يقصد من جھة الذين من العالم ,
بالشكر  ,وصلوا الجلنا ( ِم ْن ِجھَ ِة الﱠ ِذ َ
ين ھُ ْم ِم ْن َخ ِ
ار ٍ
ين ْال َو ْق َ
ت(5-4 :4) ".
أسلكوا بحكمة من جھتھم ( ُ ،م ْفتَ ِد َ
ال تھدروا الوقت  ,ليس لدينا ما يكفي من الوقت  .استغلوا كل فرصة يعطيھا لكم ﷲ .
افتدوا الوقت .
اح ٍد".
ح ،لِتَ ْعلَ ُموا َكي َ
اوبُوا ُك ﱠل َو ِ
ْف يَ ِجبُ أَ ْن تُ َج ِ
" 6لِيَ ُك ْن َكالَ ُم ُك ْم ُك ﱠل ِحي ٍن بِنِ ْع َم ٍةُ ،مصْ لَحًا بِ ِم ْل ٍ
)(6 :4
15
اوبَ ِة ُكلﱢ َم ْن يَسْأَلُ ُك ْم
اإللهَ فِي قُلُوبِ ُك ْمُ ،م ْستَ ِعد َ
ﱢين َدائِ ًما لِ ُم َج َ
قال بطرس " بَلْ قَ ﱢدسُوا الرﱠبﱠ ِ
ف1) "،بطرس .(15 :3اذا فليكن كالمكم دائما
ﱠجا ِء الﱠ ِذي فِي ُك ْم ،بِ َو َدا َع ٍة َو َخ ْو ٍ
ب الر َ
َع ْن َسبَ ِ
مملوءا نعمة  ,فليساعدنا الرب للسيطرة على ھذا اللسان .االن,
7
يخي ُكسُ األَ ُخ ْال َحبِيبُ َ ،و ْال َخا ِد ُم األَ ِم ُ
ينَ ،و ْال َع ْب ُد َم َعنَا فِي
" َج ِمي ُع أَحْ َوالِي َسيُ َعرﱢ فُ ُك ْم بِھَا تِ ِ
ال ﱠربﱢ (7 :4) "،
تيخيكس ھو من سلم ھذه الرسالة الى الكنيسة  .وبولس كان في روما في السجن  .كتب
الرسالة الى أفسس و الرسالة الى كولوسي في نفس الوقت  ,وتيخيكس ھو الذي حمل ھذه
الرسالة  .كما انه كتب الرسالة الى الودكية في نفس الوقت .وكانوا يقرأونھا كلھا على كل
كنيسة  .كانوا يقرأون الرسالة  ,في الكنيسة  ,مثالً ھذه الرسالة  ,ثم يقرأون الرسالة الى
الودكية ايضا .وھكذا تيخيكس كان من جلب ھذه الرسائل من بولس الى الكنائس ھناك في
آسيا الصغرى  .مثير لألھتمام ما قاله عنه بولس  :انه اخ محبوب  ,خادم أمين  ,عبد للرب
معنا  .يا لھا من امور جميلة  .انه أخ محبوب  ,انه خادم امين  ,وعبد رفيق معنا للرب .
8
ي قُلُوبَ ُك ْمَ 9 ،م َع ْ◌ أُنِ ِسي ُم َ َ
خ
ْر َ
ف أَحْ َوالَ ُك ْم َويُ َع ﱢز َ
" الﱠ ِذي أَرْ َس ْلتُهُ إِلَ ْي ُك ْم لِھ َذا َع ْينِ ِه ،لِيَع ِ
س األ ِ
ب الﱠ ِذي ھُ َو ِم ْن ُك ْم .ھُ َما َسيُ َعرﱢ فَانِ ُك ْم بِ ُك ﱢل َما ھھُنَا(9-8 :4) ".
ين ْال َحبِي ِ
األَ ِم ِ
االن  ,أنسيمس الذي يتحدث عنه ھنا على االرجح ھو نفسه الذي كتب عنه في رسالة
فليمون  :العبد الفار  ,الذي ھرب من فليمون  ,والذي التقى بولس في روما و قَبِ َل يسوع
المسيح  ,الذي اعاده بولس الى فليمون مع رسالة شخصية اليه  ,من بولس الى فليمون ,
متوسالً الغفران منه و مترجيا أياه ان يعتق أنسيمس من العبودية عنده .
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" َ 9م َع ْ◌ أُ
س األَ
ب الﱠ ِذي ھُ َو ِم ْن ُك ْم .ھُ َما َسيُ َعرﱢ فَانِ ُك ْم بِ ُك ﱢل َما ھھُنَا10 .يُ َسلﱢ ُم
م
ي
س
ن
َ
خ األَ ِمي ِن ْال َحبِي ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
صايَا .إِ ْن
ت بَرْ نَابَا ،الﱠ ِذي أَ َخ ْذتُ ْم ألَجْ لِ ِه َو َ
َعلَ ْي ُك ْم أَ ِر ْستَرْ ُخسُ ْال َمأْسُو ُر َم ِعيَ ،و َمرْ قُسُ اب ُْن أُ ْخ ِ
أَتَى إِلَ ْي ُك ْم فَا ْقبَلُوهُ(10-9 :4) ".
برنابا  ,بالطبع  ,كان الرفيق االول مع بولس في رحلة التبشير االولى  .لقد كان ھو
الشخص الذي ذھب الى طرسوس و وجد بولس بعد تحوله  .وبعد العودة الى طرسوس
بعد عدة سنوات  ,اتى برنابا ووجده حين كان ھناك حاجة في الكنيسة الى شخص يفھم
الثقافة اليونانية ان يأتي و يُ َعلِم االمميين  ,و اشترك بولس في ھذه الخدمة  ,وذھب مع
بولس في اول رحلته التبشيرية  .وذھب مرقس معھم في الرحلة االولى لكنه خاف وعاد
الى بيته  ,وھكذا عندما اراد برنابا اخذ أبن اخته  ,الى الرحلة الثانية  ,قال بولس " مستحيل
" وكبر الجدال بين بولس وبرنابا الى حد ان برنابا اخذ مرقس و ذھب  .واخذ بولس سيال
و ذھب في اتجاه آخر  .لذا االن  ,مرقس نفسه الذي لم يرد بولس ان يذھب معه في رحلته
التبشيرية الثانية ھو االن موجود مع بولس في روما وھو يحي معه الكنيسة  .ويقول " إِ ْن
أَتَى إِلَ ْي ُك ْم فَا ْقبَلُوهُ" .
َ 11ويَسُو ُ
س" )(11 :4
ع ْال َم ْد ُع ﱡو يُسْطُ َ
اسم يسوع كان اسما ً شائعا ً في تلك االيام .لذلك السبب ُدعي بأسم يسوع الناصري في
العادة مميزين اياه عن باقي االوالد الصغار الذين يحملون نفس االسم  .انه االسم العبري
ل )جوشوا( او ) يشوع( وھكذا  ,العبري ھو ) يشوع ( واليوناني ھو يسوع  .وھكذا  ,ھا
ھنا شخص آخر في الكتاب المقدس يدعى يسوع  ,المدعو يُسطُس.
صارُوا لِي
ين ھ
ت ﷲِ ،الﱠ ِذ َ
ان .ھ ُؤالَ ِء ھُ ْم َوحْ َدھُ ُم ْال َعا ِملُ َ
" الﱠ ِذ َ
ين َ
ون َم ِعي لِ َملَ ُكو ِ
ْ ُ12م ِم َن ْال ِختَ ِ
تَ ْسلِيَةً .يُ َسلﱢ ُم َعلَ ْي ُك ْم أَبَ ْف َراسُ  ،الﱠ ِذي ھُ َو ِم ْن ُك ْم(12-11 :4) " ،
كان الشخص الذي يخدم في كنيسة كولوسي الذي أتى و أخبر بولس عن الكنيسة و
وضعھا.
" 12يُ َسلﱢ ُم َعلَ ْي ُك ْم أَ
ْ
ﱠ
ْ
ُ
ْ
ٌ
ُ
ْ
ين ألَجْ لِ ُك ْم بِال ﱠ
ت"
س
م
ل
ل
د
ب
ع
،
م
ك
ن
م
و
ھ
ي
ذ
ال
،
ر
ف
ب
اسُ
َ
َ
َ
ْ
صلَ َوا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
يحُ ،م َجا ِھ ٌد ُك ﱠل ِح ٍ
َ
ِ
)(12 :4
احب ھذا  .ابفراس كان ھناك في روما مع بولس  ,لكنه كان دائما يصلي الجل الذين في
كولوسي  .مجاھد من اجلكم في الصلوات  ,او مجاھد كل حين َ " ,
طلِبَةُ ْالبَارﱢ تَ ْقتَ ِد ُر َكثِيرًا
فِي فِ ْعلِھَا) ".يعقوب . (16 :5وھا ھو أبفراس  ,الخادم في كنيستھم  ,مع انه بعيد عنھم
يصلي باجتھاد الجلھم .مالذي يصليه :
ين فِي ُكلﱢ َم ِشيئَ ِة ﷲِ(12 :4) ".
ين َو ُم ْمتَلِئِ َ
" لِ َك ْي تَ ْثبُتُوا َكا ِملِ َ
ت ِج ًّدا ألَنﱢي َو َج ْد ُ
قال يسوع 4 ",فَ ِرحْ ُ
ين فِي ْال َحقﱢَ ،ك َما أَ َخ ْذنَا
ت ِم ْن أَ ْوالَ ِد ِك بَ ْعضًا َسالِ ِك َ
ب3) ".يوحنا  .(4 :1انه شيء محبط جدا ان تبتعد عن الكنيسة ثم تسمع ان
صيﱠةً ِم َن اآل ِ
َو ِ
كل شيء فيھا قد تبعثر  .تمزق .لكن عند االبتعاد ثم بعد سنوات سماع " اوه  ,انھم سالكين
في الحق  ,انھم مستمرين مع الرب " ال يوجد فرح اعظم من ذلك  .وھا ھو أبفراس يصلي
ان يسلكوا حقا كاملين و ممتلئين في مشيئة ﷲ .
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ين فِي
ين فِي الَ ُو ِد ِكيﱠةََ ،والﱠ ِذ َ
يرةً ألَجْ لِ ُك ْمَ ،وألَجْ ِل الﱠ ِذ َ
" 13 .فَإِنﱢي أَ ْشھَ ُد فِي ِه أَ ﱠن لَهُ َغي َْرةً َكثِ َ
يس14 .يُ َسلﱢ ُم َعلَ ْي ُك ْم لُوقَا الطﱠبِيبُ ْال َحبِيبُ َ ،و ِدي َماسُ (14-13 :4) ".
ِھيَ َرابُولِ َ
لوقا  ,الذي بالطبع  ,كان رفيق بولس في معظم اسفاره ,الطبيب المحبوب  ,الذي كتب
انجيل لوقا و سفر االعمال  .ديماس ..بولس يتحدث عن ديماس في رسالته الى تيموثاوس ,
اض َر اكثر من امور ﷲ " لكن ھنا ,
" ألَ ﱠن ِدي َم َ
اس لألسف قَ ْد تَ َر َكنِي إِذ أَ َحبﱠ ْال َعالَ َم ْال َح ِ
يشركه في تحية الكنيسة .
15
اس َو َعلَى ْال َكنِي َس ِة الﱠتِي فِي بَ ْيتِ ِه.
اإل ْخ َو ِة الﱠ ِذ َ
ين فِي الَ ُو ِد ِكيﱠةََ ،و َعلَى نِ ْمفَ َ
"َ 16سلﱢ ُموا َعلَى ِ
َو َمتَى قُ ِرئَ ْ
ﱢينَ ،والﱠتِي ِم ْن
ت ِع ْن َد ُك ْم ھ ِذ ِه الرﱢ َسالَةُ فَاجْ َعلُوھَا تُ ْق َرأُ أَ ْيضًا فِي َكنِي َس ِة الّالَ ُو ِد ِكي َ
الَ ُو ِد ِكيﱠةَ تَ ْق َرأُونَھَا أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا(17-15 :4) ".
أذا  ,انتم ارخيباس الليلة  .اريد ان اقول لكم  ,تقدموا في الخدمة التي تلقيتموھا في الرب ,
و كملوھا  .ذلك شيء على جميعنا ان نھتم به  .الذي دعاني ﷲ العمله  ,علي ان انھيه .
كما قال يسوع " علي ان اكمل مشيئة الذي ارسلني " لذا تقدم الى الخدمة التي دعاك ﷲ
لتحقيقھا  .انظر ان تحققھا .
ين(18 :4) ".
س .اُ ْذ ُكرُوا ُوثُقِي .اَلنﱢ ْع َمةُ َم َع ُك ْم .آ ِم َ
"18اَل ﱠسالَ ُم بِيَ ِدي أَنَا بُولُ َ
وبھذا  ,نأتي الى نھاية الرسالى الى كولوسي  .وفي االسبوع القادم سنأخذ االصحاحين
االول والثاني من تسالونيكي .و نستمر في الكتاب  ,وعن قريب سنكمل كل الكتاب المقدس
مرة اخرى ثم سنعود الى التكوين  .ال اعتقد انني سأتمكن من انھائه مرة اخرى لكننا
سنستمر الى حيث يسمح ﷲ لنا  .صرت بطيئا  .ھل الحظتم ذلك ؟ اول مرة اكملنا الكتاب
المقدس فيه كانت منذ ثماني عشر سنة  ,وكنا قد اكملناه في سنتين  .كما تعلم كنا شبابا ً و
مملوئين بالقوة  ,لكنني  ..اصبحت بطيئا .
ھال نصلي  .أيھا االب  ,نشكرك من اجل كلمة التعليم  ,كلمة الحق  .فلتصبح بحق سراجا ً
ألرجلنا و سراجا ً لدربنا فنسلك في نور حقك  ,يارب  .مفتدين الوقت  ,في ھذه االيام
الشريرة  .مستغلين يارب كل فرصة لخدمتك و معرفتك اكثر  .يارب  ,نشكرك من اجل
كلمتك  ,و من اجل فرصة التجمع معا ً لدراستھا  .و ليغني روح ﷲ قلوبنا بحقه  .باسم
يسوع نصلي  .آمين .
فليبارككم الرب  .و ليھبكم اسبوعا جميالً ويحفضكم في محبة يسوع المسيح  ,و تثبت كل
اموركم فيه  .بأسم يسوع .
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