تسالونيكي 2
ِل جوك سميث
كان بولس قد اتى بانجيل يسوع المسيح الى تسالونيكي من فيليبي  ,حيث  ,نتيجة لتبشيره ,
سجن و ضرب و أُ ِم َر بالخروج من المدينة  .ھناك في تسالونيكي  ,ذھب الى المجمع لثالثة
ايام سبت داخال في نقاشات معھم بخصوص الكتب  .وقد وصل االھتمام الى اشده بحيث
في اليوم الثالث  ,تقريبا كل المدينة اجتمعت معا ,مما خلق غيرة عند بعض اليھود الذين
كانوا ھناك .
وھكذا بداوا بأثارة شغب ضد بولس  .واتوا الى البيت الذي كان بولس مقيما فيه والقوا
القبض عليه  .وبولس كان قد واجه اصال مجموعة من المشاكل  ,لذا كان عليه ان يغادر
ويتجه الى بيرية  .حدثت مشاكل ايضا في بيرية بعد بضعة اسابيع .ولھذا رفاق بولس ,
سيال وتيموثاوس  ,بقيا في بيرية ليشددوا االخوة في فترة غياب بولس الى اثينا  .عندما
لحقا ببولس في أثينا  ,أرسل بولس تيموثاوس تسالونيكي مرة اخرى لتشجيع االخوة وليرى
كيف حالھم  .اما ھو وسيال و لوقا توجھوا الى الجنوب الى كورنثوس .
عندما كان بولس في كورنثوس  ,وكان قد بقي ھناك لسنتين  ,اتى بولس مع أخبار
بخصوص الكنيسة في تسالونيكي  ,التي حثت بولس على كتابة الرسالة االولى الى
تسالونيكي  .ولھذا أعيد تيموثاوس الى تسالونيكي مع الرسالة االولى  .وبقيت بعض من
اسئلة اخرى معلقة  ,او مشاكل دون حل بحيث تكلم عنھا تيموثاوس لبولس حين عاد مرة
اخرى  .ولھذا كتب بولس ھذه الرسالة الثانية  ,على االرجح بعد سنة من الرسالة االولى
.ھاتان ھما الرسالتين االوليتين اللتان كتبھما بولس في كورنثوس  ,في رحلته التبشيرية
الثانية الى الكنيسة التي أسست في تسالونيكي  .والن سيال و تيموثاوس كانا مع بولس في
تأسيس الكنيسة  ,يضم بولس أسمائھم في تحيته الى الكنيسة .
1بُولُسُ َو ِس ْل َوانُسُ )أو سيال ( َوتِي ُموثَا ُوسُ  ،إِلَى َكنِي َس ِة التﱠ َسالُونِي ِكي َ
ﱢين ،فِي ﷲِ
َ
َ
يح".
يح2 :نِ ْع َمةٌ لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن ﷲِ أبِينَا َوالرﱠبﱢ يَسُو َع ْال َم ِس ِ
أبِينَا َوالرﱠبﱢ يَسُو َع ْال َم ِس ِ
)(2-1 :1
التحية الرسولية مطابقة للتحية في الرسالة االولى  ,التي علقنا عليھا االسبوع الماضي .
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3
اإل ْخ َوةُ َك َما يَ ِح ﱡ
ق ،ألَ ﱠن إِي َمانَ ُك ْم يَ ْن ُمو َكثِيرًا،
يَ ْنبَ ِغي لَنَا أَ ْن نَ ْش ُك َر ﷲَ ُك ﱠل ِح ٍ
ين ِم ْن ِجھَتِ ُك ْم أَ ﱡيھَا ِ
ْض تَ ْز َدا ُد(3 :1) "،
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َج ِميعًا بَع ِ
َو َم َحبﱠةُ ُكلﱢ َو ِ
ْض ُك ْم لِبَع ٍ

وھكذا بولس  ,يشكر ﷲ  .شعر انه كان ضروريا ان يشكر ﷲ على خصلتين و صفتين
ايجابيين في ھذه الكنيسة  .االولى ,ايمانھم كان ينمو جدا  .الثانية  ,محبتھم لألخوة كانت
تزداد فحسب  .يا لھا من صفات عظيمة لتميز كنيسة  ,كنيسة ايمان عظيم و كنيسة حيث
تزداد فيھا محبة ﷲ بين الناس فحسب .
4
س ﷲِ(4 :1) "،
َحتﱠى إِنﱠنَا نَحْ ُن أَ ْنفُ َسنَا نَ ْفتَ ِخ ُر بِ ُك ْم فِي َكنَائِ ِ

اذا بولس يقول اننا في الحقيقة  ,نفتخر فيكم عندما نذھب ونشارك الكنائس االخرى  .نفتخر
بما فعله ﷲ فيكم  ,نحب ان نشارك ما يفعله ﷲ ألجلكم ھناك .
ت الﱠتِي تَحْ تَ ِملُونَھَا(4 :1) "،
" ِم ْن أَجْ ِل َ
يع اضْ ِطھَا َداتِ ُك ْم َوالضﱢ يقَا ِ
صب ِْر ُك ْم َوإِي َمانِ ُك ْم فِي َج ِم ِ
اذا ھذه الكنيسة كانت كنيسة تختبر الكثير من االضطھاد  .مثير لألھتمام ما تقرأه في تاريخ
الكنيسة  ,ان االضطھاد لم يؤذ الكنيسة يوما .الكنيسة دائما ازدھرت في االضطھاد .
الكنيسة في الصين أضطھدت بسبب الشيوعية التي استولت على المنطقة  .ومع ذلك خالل
فترة الضيقة ھذه  ,عندما كان في بعض المقاطعات ال يملكون سوى كتاب مقدس واحد لكل
مئة الف مؤمن  ,مع ذلك نمت الكنيسة و توسعت بشكل مدھش لدرجة ان ھناك بعض ممن
يقدر ان ھناك مئة مليون مؤمن في الكنيسة في الصين .
كانت )ماما كوان ( عندنا قبل فترة  ,وھي كانت احد قادة الكنيسة في الصين  ,وشاركت
معنا عن الماليين االتين الى يسوع المسيح حتى في وجه االضطھاد الكثير  .ترى ان تأثير
االضطھاد في الكنيسة في الحقيقة ھو فصل القمح من القش  ,ويجعل المؤمن الحقيقي يأخذ
موقفا و يزداد ايمانه  .لذا في كنيسة كانت في أضطھاد  ,ازداد ايمانھم كثيرا  ,وبالطبع ,
يجعلك تتحد معا اكثر  .االضطھاد يجعل الجسد يقترب معا اكثر  ,يدعمون بعضھم البعض
و يحبون بعضھم البعض .
خالل الفترة االولى من تاريخ الكنيسة من سفر االعمال  ,نتيجة اول أضطھاد ضد الكنيسة
في أورشليم كانت ان الكنيسة تبددت الى كل المنطقة  ,لكن النتائج تبدد الكنيسة الى كنائس
ھو انھا انفتحت على كل المنطقة .اينما ذھبوا  ,بدأوا بأيمانھم في المسيح ونتيجة االضطھاد
في الحقيقة كان توسعا اكثر فحسب  ,توسع سريع  ,لخدمة الكنيسة  .ونمت الكنيسة
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كثيرا تحت ضغط االضطھاد في القرن االول  ,والثاني والثالث .
بدات الكنيسة تبھت عندما ق ﱠل االضطھاد ,في تأثيرھا  ,وقوتھا .عندما بدأت الكنيسة تصبح
مؤسسة مقبولة في المجتمع  ,وعندما أصبحت محتضنة من قبل العالم و مقبولة ,قل تأثير
قوتھا  ,و أيمانھا  ,و فعاليتھا  .ولھذا االضطھاد لم يعرق في الحقيقة يوما من عمل الرب ,
وأنما في اغلب االحيان كان له تأثيرا معاكسا وذلك بالتسبب في توسع حقيقي .
لذا ھنا في تسالونيكي نجد أضطھادات وضيقات  .كانوا يتحملونھا بصبر  ,لكن النھائي من
تأثيرھا عليھم في حياتھم كان ازدياد االيمان و االزدياد في المحبة  .االن ھذه
االضطھادات والضيقات التي كانوا يعانون منھا كانت
ضا ِء ﷲِ ْال َعا ِد ِل")(5 :1
" بَيﱢنَةً َعلَى قَ َ
بتعبير آخر  ,بولس سيتكلم ھنا قليال عن زمن سيأتي الذي فيه سوف يدين ﷲ العالم فيه .
سيكون ھناك زمن لضيقة عظيمة سيحل على االرض  .أؤمن ان ذلك ليس ببعيد  .زمن
الضيقة ھذا قد ُحدث عنه بتفاصيل في سفر الرؤيا  ,بدءا باالصحاح السادس  ,مع افتتاح
الختم السابع  ,وعند صوت البوق السابع  ,وعند صب اناء الغضب السابع   .وعندما
تحل دينونة ﷲ على االرض  ,ستكون شديدة لدرجة ان الناس سيرتابون في عدالة ﷲ ,
وبره  .لكن ﷲ سيكون عادال بالتأكيد في دينونته  .واالضطھاد الذي مروا به عندما اتت
دينونة ﷲ على غير المؤمنين  ,ستكون أعالنا مميزا لِبر ﷲ .
مثير لالھتمام لي ان ھذه الفترة من زمن الضيقة العظيمة  ,عندما تصب جامات غضب ﷲ
على االرض  ,تاتي اصوات من عرش الرب معلنة 17الرﱠبﱡ بَارﱞ فِي ُكلﱢ طُ ُرقِ ِهَ ،و َر ِحي ٌم فِي
ُكلﱢ أَ ْع َمالِ ِه "  .ﷲ سيدين العالم  ,زمن لضيقة عظيمة  ,والناس سيميلون الى التشكيك في
بر ﷲ لشدته  .نحن في دراسة لسفر الرؤيا في ليلة الخميس  ,لذا سنصل الى ھذه المواضيع
 ,بتفاصيل في سفر الرؤيا ونحن نسير في كله في ليلة الخميس  .لكن يسوع قال انه سيكون
ھناك زمن لضيقة عظيمة لم يشھد العالم مثلھا قبال و لن يشھد ابدا .
في فتح االختام االربعة االولى  ,تالوة الدينونة على االرض ستجلب الموت الى ربع سكان
االرض  ,والتي يخمن ان العدد سيقارب االربعة باليين نسمة  .ھل يمكنك تخيل الدمار
الذي سيحدث على االرض  ,حروب ومجاعات تمحي ربع سكان االرض ؟ نميل الى قول
" يا ﷲ ,ذلك ال يبدو عادال ان يدمر ذلك العدد من الناس " لكن عدالة ﷲ في الواقع ستظھر
عندما تُكشف طبيعة الذين سيھلكون .
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وثم الحقا  ,في سلسلة اخرى من الدينونة ,ثلث سكان االرض سيقتلون عندما تفتح الھاوية ,
ٌ
وقت  ,كما قال يسوع ضيقة عظيمة  ,زلزال ليس
وتخرج ھذه المخلوقات الى االرض .لذا
له مثيل سيحدث  ,وﷲ قال انني سأزلزل االرض مرة اخرى حتى يتزلزل كل ما يمكن ان
يتزلزل الى درجة انه لن يبقى ثابتا اال ما ھو غير قابل للزلزلة  .ضيقة عظيمة  ,لكن ﷲ
سيبقى منصفا  ,سيكون ﷲ عادال  .سيكون بارا فيه  .ورد فعل العالم على المؤمنين
الحقيقيين كان فقط ليصبح اعالنا مميزا عن حقانية دينونة ﷲ التي سوف يجلبھا على
االرض .
ون أَ ْيضًا(5 :1) ".
ت ﷲِ الﱠ ِذي ألَجْ لِ ِه تَتَأَلﱠ ُم َ
" أَنﱠ ُك ْم تُ َؤھﱠلُ َ
ون لِ َملَ ُكو ِ
االن ,عندما كان يسوع يتحدث الى تالميذه عن زمن الضيقة العظيمة االتي  ,مخبرا اياھم
عن بعض االحداث الكارثية التي ستحدث في العالم قال لتالميذه " 36اِ ْسھَرُوا إِ ًذا
َ
ونَ ،وتَقِفُوا
يع ھ َذا ْال ُم ْز ِم ِع أَ ْن يَ ُك َ
َوتَ َ
ض ﱠر ُعوا فِي ُك ﱢل ِح ٍ
ين ،لِ َك ْي تُحْ َسبُوا أ ْھالً لِلنﱠ َجا ِة ِم ْن َج ِم ِ
ان" )لوقا  (36 :21عندما تبدأ ھذه االحداث الكارثية بالوقوع ,عندما تبدأ
قُ ﱠدا َم ا ْب ِن ا ِإل ْن َس ِ
النجوم بالوقوع  ,نيازك تضرب االرض  ,دمار عظيم  ",صلوا " قال " اِ ْسھَرُوا إِ ًذا
َ
ونَ ،وتَقِفُوا
يع ھ َذا ْال ُم ْز ِم ِع أَ ْن يَ ُك َ
َوتَ َ
ض ﱠر ُعوا فِي ُك ﱢل ِح ٍ
ين ،لِ َك ْي تُحْ َسبُوا أ ْھالً لِلنﱠ َجا ِة ِم ْن َج ِم ِ
ان".
قُ ﱠدا َم ا ْب ِن ا ِإل ْن َس ِ
كاھل ليكونوا ھناك في ملكوت ﷲ  ,حيث انھم الجل ھذه
االن يتكلم ھنا بولس معھم
ٍ
الملكوت يعانون .
ضيقًا(6 :1)"،
" أذ ھُ َو َعا ِد ٌل ِع ْن َد ﷲِ أَ ﱠن الﱠ ِذ َ
ين يُ َ
ازي ِھ ْم ِ
ضايِقُونَ ُك ْم ي َُج ِ
لكنه سيكون من غير العادل من ﷲ ان يأتي بزمن الضيقة على اوالده  .ذلك كان اعتماد
23
ال:
ابراھيم الكامل في التعامل مع ﷲ بخصوص دمار سدوم  " .فَتَقَ ﱠد َم إِب َْرا ِھي ُم َوقَ َ
ك ْالبَا ﱠر َم َع األَثِ ِيم؟ أَ َدي ُ
»أَفَتُ ْھلِ ُ
ض الَ يَصْ نَ ُع َع ْدالً ؟" )تكوين  (23,25 :18ذلك لن
ﱠان ُك ﱢل األَرْ ِ
يكون عادال .يارب  ,ان تدمر االبرار مع االشرار  .ولھذا خلص ﷲ لوط قبل حدوث
الدمار او الضيقة او الدينونة  .انه شيء عادل من ﷲ ان يعطي الضيقة لمن يسببون لكم
الضيقة .
7
احةً َم َعنَاِ ،ع ْن َد ا ْستِ ْعالَ ِن الرﱠبﱢ يَسُو َع ِم َن ال ﱠس َما ِء َم َع َمالَئِ َك ِة
ضايَقُ َ
َوإِيﱠا ُك ُم الﱠ ِذ َ
ون َر َ
ين تَتَ َ
قُ ﱠوتِ ِه(7 :1) "،

استريحوا في ھذه الحقيقة  ,ﷲ قادم الجلكم مع مالئكة قوته  .لقد قام بذكر ھذا في رسالته
16
ف يَ ْن ِز ُل ِم َن
ُوق ﷲَِ ،س ْو َ
االولى " ألَ ﱠن الرﱠبّ َن◌َ ْف َسهُ بِھُتَ ٍ
اف ،بِ َ
ص ْو ِ
يس َمالَئِ َك ٍة َوب ِ
ت َرئِ ِ
4

تسالونيكي 2

ْ
ال ﱠس َما ِء َواألَ ْم َو ُ
ون أَ ﱠوالً1) ".تسالونيكي  . (16 :4لذا  ,انتم
يح َسيَقُو ُم َ
ات فِي ال َم ِس ِ
المتضايقين من زمن الضيقة ھذا و الدينونة القادمة  ,أستريحوا معنا الن ﷲ قادم باعالن
مع مالئكة قوته.
8
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الحظ لمن ستكون النقمة  .ليس على اوالد ﷲ  ,ليس على الكنيسة  ,سوف يعطي نقمته
على الذين لم يعرفوا ﷲ .
يح" )(8 :1
ين الَ ي ُِطيع َ
" َوالﱠ ِذ َ
ُون إِ ْن ِج َ
يل َربﱢنَا يَسُو َع ْال َم ِس ِ
انھم الذين ستقع عليھم الدينونة العظيمة  .وسأقول لكم شيئا  ,انا بالتأكيد ال اريد ان اكون
موجودا عندما يبدأ ﷲ بصب غضبه على االرض  .حيث مرة اخرى عندما سنصل الى
التفاصيل في سفر الرؤيا  ,انا متأكد انكم ال تريدون ان تتواجدوا ايضا  .لكنه يتكلم عن
الذين لم يطيعوا االنجيل .
9
ي ِم ْن َوجْ ِه الرﱠبﱢ َو ِم ْن َمجْ ِد قُ ﱠوتِ ِه")(9 :1
ُون بِھَالَ ٍك أَبَ ِد ﱟ
ين َسيُ َعاقَب َ
" الﱠ ِذ َ

سينفصلون عن ﷲ الى االبد  .ال استطيع ان افكر في شيء اكثر روعة من ذلك .
10
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ِ
فِي ذلِ َك ْاليَ ْو ِم(10 :1) ".

اذا ﷲ قادم لينقم على الخطاة  ,ليأتي بدينونة  .اما بخصوص القديسين  ,ليتمجد في قديسيه
و يتعجب منه في كل المؤمنين .اذا انه قادم ليتلقى مجدا و كرامة و قوة و سلطان و سيادة
ُوف
ش َولِ ْل َخر ِ
س َعلَى ْال َعرْ ِ
التي باالصح تعود اليه  .مرة اخرى رؤيا خمسة »: " ,لِ ْل َجا ِل ِ
ْالبَ َر َكةُ َو ْال َك َرا َمةُ َو ْال َمجْ ُد َوالس ْﱡل َ
ط ُ
ين« ".جدارة يسوع في نوال المجد  ,يتمجد
ان إِلَى أَبَ ِد اآلبِ ِد َ
في قديسيه  ,متعجب منه في المؤمنين بسبب شھادتنا لكم" .

صلﱢي أَ ْيضًا ُك ﱠل ِحي ٍن ِم ْن ِجھَتِ ُك ْم :أَ ْن يُ َؤھﱢلَ ُك ْم إِلھُنَا لِل ﱠد ْع َو ِة ")(11 :1
"األَ ْم ُر الﱠ ِذي ألَجْ لِ ِه نُ َ
ين ،لِ َك ْي تُحْ َسبُوا أَ ْھالً لِلنﱠ َجا ِة من المزمع ان يكون "
االن قال يسوع " َوتَ َ
ض ﱠر ُعوا فِي ُكلﱢ ِح ٍ
قال بولس " انا اصلي كل حين ان تكونوا مؤھلين لھذه الدعوة "
" َويُ َك ﱢم َل ُك ﱠل َم َس ﱠر ِة ال ﱠ
اإلي َما ِن بِقُ ﱠو ٍة(11 :1) "،
ح َو َع َم َل ِ
صالَ ِ
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اذا ھذه ھي االمور التي قالھا بولس لھم  .قبل كل شيء  ,ان يحسبوا مؤھلين  ,ان يحسبھم
ﷲ جديرين في ھذه الشركة السماوية  ,حتى يكمل كل مسرة الصالح فيھم وعمله في
االيمان بقوة .
َ
ْ
ْ
يح"
يح فِي ُك ْمَ ،وأ ْنتُ ْم فِي ِه ،بِنِ ْع َم ِة إِل ِھنَا َوالرﱠبﱢ يَسُو َع ال َم ِس ِ
12لِ َك ْي يَتَ َم ﱠج َد ا ْس ُم َربﱢنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
)(12 :1
وھكذا كل المجد سيعلن في الكنيسة  ,من خالل الكنيسة و المسيح في مجيئه .
االصحاح 2
"1ثُ ﱠم نَسْأَلُ ُك ْم أَ
ْ
ْ
ُ
يح َواجْ تِ َما ِعنَا إِلَ ْي ِه2 ،أَ ْن الَ
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ُوح َوالَ بِ َكلِ َم ٍة َوالَ بِ ِر َسالَ ٍة َكأَنﱠھَا ِمنﱠا :أَيْ
تَتَ َز ْع َز ُعوا َس ِريعًا َع ْن ِذ ْھنِ ُك ْمَ ،والَ تَرْ تَا ُعوا ،الَ بِر ٍ
َ
ض َر" )(2-1 :2
يح قَ ْد َح َ
أ ﱠن يَ ْو َم ْال َم ِس ِ
االن ,كان ھناك بعض ممن قال ان االضظھاد الذي نمر به ھو زمن الضيقة العظيمة  ,ھذا
ھو يوم انتقام الرب  .انه موجود االن  .حتى انھم كتبوا رسائل  ,على اساس انھا مكتوبة
من قبل بولس  ,قائلين نعم  ,ان كالم ھؤالء الناس صحيح  ,ھذا ھو يوم انتقام الرب .ھذه
ھي الضيقة العظيمة  .ولھذا كتب بولس ليصحح ذلك الكالم  .ال تصدقوا اية رسائل كانھا
منا.
س ،الﱠ ِذي ھُ َو َعالَ َمةٌ فِي ُكلﱢ
في نھاية ھذه الرسالة يكتب بولس مالحظة تقول" بِيَ ِدي أَنَا بُولُ َ
ِر َسالَ ٍة .ھ َك َذا أَنَا أَ ْكتُبُ  ".ھذه الرسائل الكاذبة التي وصلتھم لم تكن موقعة بخط يد بولس ,
لذا يشير الى حقيقة انه يوقع رسائله التي يكتبھا شخصيا  .انھا عالمة على بولس  .مع انه
كان يملي وآخر يكتبھا  .اال انه كان يوقع اسمه في النھاية حتى تصبح موثوقة و حتى
يعلموا انھا بالفعل من بولس .
لذا ال ترتاعوا في ذھنكم  ,بكلمة من احد  ,او رسالة كأنھا منا  ,بتصديق ان يوم الرب قد
حدث  ,او حاضر االن .
"3الَ يَ ْخ َد َعنﱠ ُك ْم أَ َح ٌد َعلَى َ
ت االرْ تِ َدا ُد أَ ﱠوالًَ ،ويُ ْستَ ْعلَ ْن إِ ْن َس ُ
ان
ط ِريقَ ٍة َما ،ألَنﱠهُ الَ يَأْتِي إِ ْن لَ ْم يَأْ ِ
ْال َخ ِطيﱠ ِة ،اب ُْن ْالھَالَ ِك(3 :2) "،
اذا شيئين يجب ان يتقدما مجيء يوم انتقام الرب وغضبه على االرض .الشيء الواحد ,
أرتداد كبير  .االن كلمة ال" ارتداد" ھذه سببت جدال كبيرا بين البعض بخصوص معناھا .
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وھناك البعض يربطونھا بأختطاف الكنيسة  ,مشيرين الى الرحيل  .ھناك مشاكل
بخصوص ذلك  .وبدال من اتخاذ موقف بخصوص ذلك  ,نذكر ذلك فقط كأحتمالية  .مع اننا
ان ،أَلَ َعلﱠهُ يَ ِج ُد
اإل ْن َسِ 12
 ,نعلم ان يسوع في حديثه عن محيئه الثاني " َول ِك ْن َمتَى َجا َء اب ُْن ِ
اإل ْث ِم تَ ْب ُر ُد
اإلي َم َ
ِ
ض؟«) ".لوقا (8 :18سأل  .وثم مرة اخرى قال" َولِ َك ْث َر ِة ِ
ان َعلَى األَرْ ِ
ين) ".متى. (12 :24لذا يبدو انه ذكر االرتداد .
ير َ
َم َحبﱠةُ ْال َكثِ ِ
انا شخصيا اؤمن ان االرتداد ھو نحن  .وانا انظر الى الوضع العام لكنيسة يسوع المسيح ,
ھناك ارتداد عظيم  .ارى ھذه الكنائس التي تعين شاذي جنس كمعترف بھم  ,نحن – انا
ارى كنيسة شاذة جنسيا  ,الكنيسة المطرابوليطية و الخ  .عندما ارى بعض التصريحات
لھذه الكرازات الذين ينضمون الى الحرب ضد اي شيء جيد و محترم  ,ھناك ارتداد
عظيم .
الكنائس التي مثل كنائسنا ھي أستثناء  ,ليست القاعدة  .ھناك ارتداد عظيم اليوم  ,لكن
ھناك الشيء الثاني الذي يجب ان يحدث قبل الضيقة العظيمة  ,ھو أنسان الخطيئة  ,ابن
الھالك يب ان يعلن  .ابن الخطيئة ھذا  ,ابن الھالك تسميته الشائة ھي ضد – المسيح .
تسمية ابن الھالك ھي تسمية مثيرة لالھتمام النه حقا ابن ابليس  .النه كما كان يسوع
تجسيدا   ,في الجسد  ,ھكذا يكون ضد المسيح تجسيدا ألبليس  .ابليس سيتخذ جسدا او
يستولي على جسد  ,على االرجح اكثر بشكل حرفي  .وكما تستطيع االرواح الشريرة ان
تستحوذ على االجساد  ,كذلك ابليس نفسه سيستوطن في جسد  .ولھذا سمي بابن الھالك .
واالن ھناك شخص آخر نعرف ان ابليس استحوذ على جسده وھو يھوذا االسخريوطي .
يقول الكتاب المقدس  " ,ودخل فيه الشيطان " ومثير لألھتمام ان يسوع دعا يھوذا
االسخريوطي بابن الھالك  .االن مرة اخرى سيتحوذ ابليس على جسد  .وفي الرؤيا
االصحاح الثالث عشر  ,يقول لنا انه سيسلم ألبليس  ,يسلم لضد-المسيح  ,كل قوته  ,كل
سلطانه  ,وكل عرشه  .واالن يسلم العالم كله له  ,الن العالم ينتمي الى ابليس .
تذكر ان يسوع اتى ليسترد العالم   .وابليس اخذ يسوع الى اعلى الجبل وقال " انظر الى
كل ممالك العالم ھذه ومجدھا .ساھبھا لك  ,اذا فقط سجدت و عبدتني  .النھا ملك لي "
ابليس كان يتفاخر  .وقال انه يمكنه ان يعطيھا لمن يشاء  .لم يناقشه يسوع في ذلك  ,ولكنه
رفضھا .اتى ليسترد العالم  ,لكن ليس يالسجود ألبليس ,وانما بدفع ثمن الفداء على
الصليب.
ولكن ابليس سيعطي ابن الخطيئة ھذا  ,ابن الھالك  ,عرشه  ,سلطانه  ,وقوته  .وسوف
يحكم على العالم  .وفي السنوات الثالث والنصف االولى من حكمه سوف تكون سنوات
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مزدھرة على االرض  .سوف يغنون  " .االيام السعيدة عادت مجددا" ھذا االنسان عامل
معجزات  .ھذا االنسان سيأتي بحلول عجيبة لالوضاع المتعبة للعالم  .ھذا الرجل سيجلب
نھاية للمصاعب االقتصادية و الضيقات االقتصادية التي في العالم  .سيجلب ھذا االنسان
نھاية لكل ھذه الحروب الرھيبة ,وسيجلب سالما و ازدھارا و سيكون للجميع وظائف و
كل االمور ستكون جيدة جدا .وسوف يھتف العالم لھذا االنسان بانه مخلصه .
أحدى استثماراته ستكون جلب حل مسالم لمشكلة اعادة بناء الھيكل في اورشليم  .واالن
كثير من اليھود االورثوذكسيين المكرسين يرغبون بحماس اعادة بناء الھيكل  .كثيرمن
اليھود االخرين ال يھمھم .لكن اولئك اليھود االورثوذكسيين حقا مصممين ألعادة بناء
الھيكل  .مشكلة كبيرة موجودة  ,وفي االساس ھي ان جبل الھيكل موجود تحت سيطرة
المسلمين  .وھناك تقريبا  ,وفي وسط جبل الھيكل  ,مبنية قبة الصخرة  ,وھي موقع مقدس
للمسلمين  ,النھم يحسبون انھا كانت من الحجر الذي صعد به محمد الى السماء بعد رحلته
الليلية من المدينة .
مؤخرا اعتقلوا بعضا من اليھود الذين حاولوا التسلل الى جبل الھيكل مع متفجرات ليفجروا
قبة الصخرة  .وھناك الكثير ممن يصرخون من اجل عودة اسرائيل الى جبل الھيكل  .ھذا
يقلق قادة اسرائيل بشدة النه لديھم ما يكفي من المشاكل اصال و ال يرغبون بمضاعفتھا مع
المشاكل الدينية  .ويعلمون ان اي تصرف ضد ھمينة المسلمين على جبل الھيكل  ,سوف
يسبب حربا دينية من المسلمين ضد اليھود  .ومع ان اليھود تمكنوا من الصمود في
حروبھم ضد مصر و االردن و سوريا في الماضي  ,ال يريدون التعامل مع التعصب
الديني للمسلمين ٮتيا مع التعصب الديني لتدمير االمة االسرائيلية  .ال يريدون مواجھة ذلك
فحسب  .تلك مشكلة يؤمنون انھم يستطيعون العيش من دونھا  .لذا نظرة الحكومة الرسمية
ھي ترك االمور كما ھي  .ال تخلق اية موجات  .لكن ھناك العنصر المتعصب المصر
على خلق موجات  .لذلك تبقى مسألة حساسة جدا .
لكن أبن الخطيئة ھذا  ,ابن الھالك  ,عندما يتحول ابليس اليه ليستولي على العالم  ,احد
االشياء التي سوف يفعلھا ھي انه سيعطي حال للمشكلة  ,النه سيعرض معاھدة على
اسرائيل  .وسوف يقول  ,االن انظروا  ,ھناك الكثير من المجال ھنا في الجزء الشمالي من
جبل الھيكل  .وتستطيعون بناء ھيكلكم ھنا في الجانب الشمالي من جبل الھيكل  .كل ما
علينا فعله ھو وضع جدار مباشرة في وسط جبل الھيكل تاركين قبة الصخرة  ,و مسجد
االقصى على الجانب الجنوبي  .ويمكنكم الحصول على الخمسة عشر أكراً من االرض في
الجانب الشمالي و يمكنكم اعادة بناء ھيكلكم.
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سيكون المسلمون راضين النھم سيكونون قد احتفظوا بأسم موقعھم المقدس  .سيكون
اليھود ايضا راضين النھم سيحصلون على مكان لبناء ھيكلھم على جبل الھيكل  .وأؤمن
انه سيتم اظھار و اثبات ان ھيكل سليمان في الحقيقة يقع في شمال قبة الصخرة ,في مكان
ما على بعد مئة و اثنان وعشرون قدما  ,لذا سيكونون راضين جدا النھم سيتمكنون من
اعادة بناء ھيكلھم على مكان ھيكل سليمان بالضبط .
االن ھناك اعداد مثيرة لالھتمام التي نوعا ما تؤكد ھذه النظرية كلھا  .عندما أُخذ حزقيال
بالروح الى رحلة في الزمن و رأى الھيكل الذي سيبنى  ,حيث لم يكن قد بني بعد  ,حزقيال
اعطاه القياسات .الرب اعطاه مسطرة وقال االن قس ھذا الھيكل و الجدار و المذبح والى
ُ
وقست الجدار الذي كان حول الھيكل اربعة مئة و
اخره  .وعندما كان يقيس الھيكل  ,قال "
خمسون مترا " وقال " ھذا الجدار كان ليفصل المكان المقدس عن المكان المدنس " ومثير
لألھتمام بما يكفي  ,ان قبة الصخرة مكتوب عليھا كالم مدنس بالعربية على قمتھا ضد
يسوع المسيح  " .ﷲ لم يلد ولم يولد " تدنيس مؤكد ضد يسوع المسيح  ,االبن الوحيد
للرب.
ھناك اعداد اخرى في سفر الرؤيا الحادي عشر  ,وھي اعداد مثيرة لألھتمام حقا ,الن
يوحنا ايضا أُخذ بالروح الى يوم الرب حيث رأى الھيكل الجديد الذي سيبنى  .ومثل
حزقيال طلب منه ان يقيسه .اعطي مسطرة و قيل له االن قس الھيكل و الدار  ,لكن ثم
أُرشد " .ال تقس الدار الخارجية النھا اعطيت للوثنيين " وقبة الصخرة ستكون في الدار
الخارجية من الھيكل المعاد بناءه .
لذا ضد-المسيح عندما يقوم سقطع عھدا مع امة اسرائيل  .والعھد  ,بال شك  ,سوف
يتضمن امتيازھم بأعادة الھيكل ببناء ھذا الجدار و ارضاء الطرفين و الجميع في العالم
سيقول " اليس ذلك عبقريا  .الرجل لع عقل مخطط ووجيه  .من تمكن من التفكير في ذلك
الحل " وسوف يعبدون ذلك الرجل كمخلص .
وبعد ثالثة ونصف سنة  ,سوف ياتي الى الھيكل الذي سيعيد بناءه  ,وبولس يقول لنا عنه
في لحظة ھنا  ,العدد اربعة :
4
او ُم َو ْال ُمرْ تَفِ ُع َعلَى ُكلﱢ َما يُ ْد َعى إِلھًا " )(4 :2
ْال ُمقَ ِ

ذلك ھو ابن الخطيئة  ,ابن الھالك  .يفرض نفسه  .سيرفع نفسه على كل ما يدعى الھا ً .
" أَ ْو َم ْعبُودًا ")(4 :2
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12
ْف
االن تذكر في اشعياء االصحاح االربعة عشر  ,حين يتكلم عن سقوط ابليس َ " .كي َ
َسقَ ْ
ض يَا قَا ِھ َر األُ َم ِم؟ َ 13وأَ ْن َ
ْف قُ ِطع َ
ت ِم َن ال ﱠس َما ِء يَا ُزھَ َرةُ ،بِ ْن َ
ت
ْح؟ َكي َ
ط ِ
ْت إِلَى األَرْ ِ
ت الصﱡ ب ِ
قُ ْل َ
ب ﷲَِ ،وأَجْ لِسُ َعلَى َجبَ ِل
ت .أَرْ فَ ُع ُكرْ ِسيﱢي فَ ْو َ
ق َك َوا ِك ِ
اوا ِ
ت فِي قَ ْلبِ َك :أَصْ َع ُد إِلَى ال ﱠس َم َ
14
صي ُر ِم ْث َل ْال َعلِ ﱢي15 .ل ِكنﱠ َك
ال .أَصْ َع ُد فَ ْو َ
ب .أ َ ِ
ت الس َﱠحا ِ
ق ُمرْ تَفَ َعا ِ
اع فِي أَقَ ِ
اصي ال ﱠش َم ِ
االجْ تِ َم ِ
ا ْن َح َدرْ َ
اويَ ِة ،إِلَى أَ َسافِ ِل ْالجُبﱢ ".
ت إِلَى ْالھَ ِ

لكن ھا ھنا ضد المسيح يفعل نفس الشيء ,رافعا نفسه على كل ما يدعى الھا او معبودا ,
لذا سيجلس كا في ھيكل ﷲ مظھرا نفسه انه ھو ﷲ  .بتعبير آخر  ,بعد ثالثة سنوات
والنصف االولى  ,بعد ان يبنى الھيكل  ,سوف يعود الى اورشليم ,سوف يجلس في قدس
االقداس في الھيكل المعاد بناءه و يعلن " انا ھو ﷲ " وسيطالب بأن يعبد .
ودعي ھذا في سفر دانيال "رجسة الخراب " او الرجسة االخيرة التي ستجلب دمار
االرض حيث عند ھذه النقطة سوف يصب الرب غضبه و دينونته  .كأس نقمته في ھذه
المرحلة سيفيض  .ھذه ھي القشة االخيرة  .ھذا سيجعل دينونة ﷲ تأتي على االرض في
السنوات الثالثة والنصف المعروفة في الكتاب المقدس بزم الضيقة العظيمة .
لذا قال بولس ال تظنوا ان ھذا ھو زمن الضيقة العظيمة  ,ان الضيقة حاضرة  .ال
تضطربوا في ارواحكم  .نعم الوضع صعب  .نعم  ,انتم حقا تمرون بالكثير من االضطھاد
 .لكن  ,الضيقة العظيمة ال يمكن ان تأتي  ,يوم دينونة الرب لن ياتي اال ان اوال وقبل كل
شيء يحدث ارتداد روحي و يظھرابن الخطيئة  ,ابن الھالك .وثم يخبرنا قليال عما سيفعله
ابن الھالك ھذا  .ولھذا الضيقة العظيمة ال يمكن ان تحدث مالم تحدث ھذه االمور اوال .
6
5
ُون أَنﱢي َوأَنَا بَ ْع ُد ِع ْن َد ُك ْمُ ،ك ْن ُ
ون َما يَحْ ِج ُز
اآلن تَ ْعلَ ُم َ
ت أَقُو ُل لَ ُك ْم ھ َذا؟ َو َ
قال بولس  ,أَ َما تَ ْذ ُكر َ
َحتﱠى يُ ْستَ ْعلَ َن فِي َو ْقتِ ِه(6-5 :2) ".

بتعبير آخر  ,ھناك قوى تمنعه  ,تمنع قوى الظلمة من السيطرة على العالم بالكامل .
7
اإل ْث ِم اآل َن يَ ْع َم ُل فَقَ ْ
ط ،إِلَى أَ ْن
ألَ ﱠن ِس ﱠر ِ

اآلن" )(7 :2
يُرْ فَ َع ِم َن ْال َو َس ِط الﱠ ِذي يَحْ ِج ُز َ
لذا قوى وسلطات الظلمة تعمل في العالم ,لكن ھناك قوى حاجزة تمنعھم من السيطرة تماما
 .السؤال  ,ما ھي ھذه القوى الحاجزة ؟ أناس يقولون انه الروح القدس  .وذلك على
االرجح صحيح  .اذا أين يسكن الروح القدس ؟ في الكنيسة  .االن اذا قلت ان الروح القدس
سوف يسحب من العالم و الكنيسة ستبقى  ,عندھا فليساعدنا الرب جميعا .عندھا نحن في
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مشكلة فظيعة  .انا بالكاد انجح بوجود قوة الروح القدس و مساعدة الروح القدس .اذا ما
س ُِحب  ,سوف أُع َدم تماما ,سأُحرم تماما .
انا اؤمن ان القوى الحاجزة للشرير من السيطرة على العالم اليوم ھي نور الذي مازال
موجودا ھنا  ,كنيسة يسوع المسيح .ذلك ھو الشيء الذي يمنع الظلمة من ان تغمر العالم
تماما  " .انتم نور العالم " لكن عندما يأخذ يسوع كنيسته ويخرجھا من االرض  ,عندھا لن
يعود ھناك اية قوى او سلطة مقاومة بعد و ضد –المسيح عند تلك النقطة سيتسولي " .
لكنه ال يستطيع طوال ما كان الحاجز المانع موجودا لن يتمكن حتى يرفع الحاجز من
الطريق "  .لذا انا حقا اؤمن ان الرب سيرفع الكنيسة من الطريق  ,انه الحدث التالي
الرئيسي الذي يجب ان يحدث قبل ان تتعاقب االحداث االخيرة التي ستحدث.
في سفر الرؤيا  ,االصحاح االول  .العدد تسعة عشر  ,السفر مقسم الى ثالثة اقسام " اكتب
االمور التي رأيت  ,االمور التي االن  ,االمور التي ستحدث بعد ھذه االمور " ولذا يوحنا
يسجل في االصحاح االول االمور التي رأى  :رؤية يسوع المسيح ماشيا في وسط المناير
الذھبية السبعة  ,ماسكا الكواكب السبعة في يده اليمنى .
في االصحاح الثاني والثالث ,تعتبر من القسم الثاني من سفر الرؤيا  ,كتب يوحنا الرسائل
الى الكنائس السبع التي أمليت له من قبل يسوع المسيح  ,مغطيا الفترات السبعة لتاريخ
الكنيسة  .في االصحاح الرابع  ,يبدأ بكلمة يونانية " ميتا تاوتا" بعد ھذه االمور  .بعد اية
امور ؟ منطقيا بعد االمور التي في االصحاحين الثاني والثالث والتي ھي امور الكنائس " ,
1بَ ْع َد ھ َذا نَ َ
ت َوإِ َذا بَابٌ َم ْفتُو ٌح فِي ال ﱠس َما ِءَ ،والص ْﱠو ُ
ظرْ ُ
ت األَ ﱠو ُل الﱠ ِذي َس ِم ْعتُهُ َكبُوق يَتَ َكلﱠ ُم َم ِعي
ير بَ ْع َد ھ َذا«) ".رؤيا  (1 :4بعد امور
ص َ
قَائِالً» :اصْ َع ْد إِلَى ھُنَا فَأ ُ ِريَ َك َما الَ بُ ﱠد أَ ْن يَ ِ
الكنائس .
اذا يوحنا ھو الممثل للكنائس  ,بعد ان أخذ بالروح الى السماء  ,عند سماع بوق الرب .
االن االبواق كانت مسموعة في تلك االيام بين العشائر اليصال رسالة  ,كما كان في
جيوشنا لسنوات عديدة  ,نداءات البوق  .وكل بوق كان لديه رسالته الخاصة التي تعلن من
خالله  ,مثال واحد يقول اذھبوا الى النوم  ,واالخر يقول تعالوا وكلوا  ,واخر يقول تاھبوا ,
واخر عن البريد  ,واخر  ,استيقظوا  .وھكذا كل صوت بوق لديه معناه الخاص .عندما
ينفخ بوق الرب فلنقل رسالة معينة  .الرسالة ھي أصعد الى ھنا » : " ,اصْ َع ْد إِلَى ھُنَا
ير بَ ْع َد ھ َذا«.
ص َ
فَأ ُ ِريَ َك َما الَ بُ ﱠد أَ ْن يَ ِ
اذا من االصحاح الرابع  ,يوحنا يرى االشياء التي ستحدث على االرض من وجھة نظر
السماء  .ينظر الى االسفل على االختام وھي تفتح في السماء  .ينظر الى االسفل ويرى
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الدينونات الى تطبق على االرض  .لكن قبل ان يفتح ھذا الختم ,اوال وقبل كل شيء يقدم
الختم الخامس  ,مع الكتابة في الداخل والخارج ,مختوما بسبع اختام  .ويسمع المالئكة تعلن
بصوت عظيم " المستحق ان يأخذ السفر ويفتح أختامه " )رؤيا  (9 :5الختم ھو الصك
المعنون عن االرض  ,الذي مات يسوع ليسترده الى ﷲ .
لكن ال احد يستحق ال في السماء وال على االرض اخذ السفر و فتح االختام  .لذا يبدأ يوحنا
ْط يَھُو َذا،
ْك .ھُ َو َذا قَ ْد َغلَ َ
ب األَ َس ُد الﱠ ِذي ِم ْن ِسب ِ
بالبكاء الى ان قال له احد الشيوخ " »:الَ تَب ِ
أَصْ ُل َدا ُو َد ،لِيَ ْفتَ َح ال ﱢس ْف َر َويَفُ ﱠ
ك ُختُو َمهُ ال ﱠس ْب َعةَ«) ".يوحنا . (5 :5فالتفت يوحنا وراى يسوع
كحمل مذبوح  .و تقدم و أخذ السفر من يمين الجالس على العرش  .وفي الحال تقدم
االربعة وعشرون شيخا حاملين جامات من ذھب مملوءة بخورا  ,عطرا  ,وھي صلوات
القديسين .
كم من المرات صليت " ليأت ملكوتك  ,لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على االرض "
؟ ذلك سيحدث  .الصلوات مقدر ان تستجاب  .فقدموا ھذه الصلوات امام عرش الرب و ثم
ك ُذبِحْ َ
رنموا ترنيمة جديدة " ُ »:م ْستَ ِحق أَ ْن َ
ت َوا ْشتَ َر ْيتَنَا
ت أَ ْن تَأْ ُخ َذ ال ﱢس ْف َر َوتَ ْفتَ َح ُختُو َمهُ ،ألَنﱠ َ
ب َوأُ ﱠم ٍةَ 10 ،و َج َع ْلتَنَا ِإلل ِھنَا ُملُو ًكا َو َكھَنَةً ،فَ َسنَ ْملِ ُ
ك َعلَى
ان َو َش ْع ٍ
ِ بِ َد ِم َك ِم ْن ُكلﱢ قَبِيلَ ٍة َولِ َس ٍ
ض«" )رؤيا  . (9 :5من يستطيع ترنيم تلك الترنيمة ؟ كنيسة يسوع المسيح  .اين
األَرْ ِ
الكنيسة ؟ واقفة امام ابن االنسان في المجد .
الضيقة لم تبدأ بعد ولن تبدأ الى ان يفتح اختام السفر  ,والتي يتقدم ليفعلھا في االصحاح
السادس  .والختم االول الذي فتح يجلب دخول ضد -المسيح على االرض غالبا ليغلب وھو
على حصانه االبيض  .مجيء ضد -المسيح  .وثم يتبع بالحروب  ,حروب متتالية  ,ھذا
كان الحصان االحمر  .ثم الحصان االسود حصان المجاعة  ,حصان الموت الشاحب.لذا
التعاقب يبقى نفسه  .اوال قبل كل شيء يظھر ضد -المسيح ثم ياتي يوم غضب الرب
العظيم و انتقامه على االرض .
نرى نفس تسلسل االحداث في سفر الرؤيا  .الن ضد-المسيح ياتي ثم تتبعه الحروب ,
والمجاعات  ,واالوبئة  .الختم السادس احداث الكوارث الطبيعة في السماوات تجتاح بوابل
من النيازك  ,كما تطرح شجرة التين سقاطھا اذا ھزتھا ريح عظيمة  ,وكل دينونة الكوارث
الطبيعية التي ستبدأ بالوقوع على الذين على االرض .
لذا قال بولس  ,ال تضطربوا في نفوسكم ,او تفكروا  ,ھذا ھو يوم دينونة الرب  ,يوم الرب
قد جاء  .انه حاضر االن  .قال كال  ,ھناك امور يجب ان تحدث اوال قبل ان يجيء  ,وھي
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االرتداد العظيم و ظھور ابن الخطيئة  ,التي لن تحدث اال ان يزال الحاجز من الطريق .
الذي سيحجز سيحجز الى ان يزال  ,و يخرج من الطريق .
8
ُور َم ِجيئِ ِه(8 :2) ".
" َو ِحينَئِ ٍذ َسيُ ْستَ ْعلَ ُن األَثِي ُم ،الﱠ ِذي الرﱠبﱡ يُبِي ُدهُ بِنَ ْف َخ ِة فَ ِم ِهَ ،ويُب ِ
ْطلُهُ بِظُھ ِ

اذا ابن الخطيئة ھذا سوف يحظى بيومه  ,و سيدمر زمنه حين يعود يسوع الى كنيسته
ليؤسس ملكوت ﷲ على االرض  .وعندما يظھر يسوع الذي ھو حياتنا  ,سنظھر نحن
ت مع االف من قديسيه لينفذ دينونته على االرض"
ايضا معه في المجد  " .انظروا الرب آ ٍ
واول شيء يفعله الرب عندما يعود الى االرض ھو جمع الناجين من الدينونة ليحد َمن ِمن
اولئك الناجين مسموح له بالدخول الى عصر الملكوت  .وسيفصلھم كما الراعي يفصل
34
خرافه من الجداء  ,االصحاح الخامس والعشرين من انجيل متى  .وللذين عن يمينه " ثُ ﱠم
وت ْال ُم َع ﱠد لَ ُك ْم ُم ْن ُذ تَأْ
يَقُو ُل ْال َملِ ُ
ار ِكي أَبِيِ ،رثُوا ْال َملَ ُك َ
يس
ك لِلﱠ ِذ َ
ين َع ْن يَ ِمينِ ِه :تَ َعالَ ْوا يَا ُمبَ َ
ِ 36س ِ
ْت فَأ َ ْ
ت فَ َسقَ ْيتُ ُمونِيُ .ك ْن ُ
ط َع ْمتُ ُمونِيَ .ع ِط ْش ُ
ْال َعالَ ِم35 .ألَنﱢي ُجع ُ
آو ْيتُ ُمونِي .عُرْ يَانًا
ت َغ ِريبًا فَ َ
ي) ".متى (36-32 :25ولكن للذين عن
فَ َك َس ْوتُ ُمونِيَ .م ِريضًا فَ ُزرْ تُ ُمونِيَ .محْ بُوسًا فَأَتَ ْيتُ ْم إِلَ ﱠ
يساره سيقول " ْاذھَبُوا َعنﱢي يَا َمالَ ِع ُ
يس َو َمالَئِ َكتِ ِه42 ،ألَنﱢي
ار األَبَ ِديﱠ ِة ْال ُم َع ﱠد ِة ِإل ْبلِ َ
ين إِلَى43النﱠ ِ
ْت فَلَ ْم تُ ْ
ت فَلَ ْم تَ ْسقُونِيُ .ك ْن ُ
ط ِع ُمونِيَ .ع ِط ْش ُ
ُجع ُ
ت َغ ِريبًا فَلَ ْم تَأْ ُوونِي .عُرْ يَانًا فَلَ ْم تَ ْكسُونِي.
44
اك
اربﱡ َ ،متَى َرأَ ْينَ َ
َم ِريضًا َو َمحْ بُوسًا فَلَ ْم تَ ُزورُونِيِ .حينَئِ ٍذ ي ُِجيبُونَهُ ھُ ْم أَ ْيضًا قَائِلِ َ
ين :يَ َ
َجائِعًا أَ ْو َع ْ
ط َشانًا أَ ْو َغ ِريبًا أَ ْو عُرْ يَانًا أَ ْو َم ِريضًا أَ ْو َمحْ بُوسًا َولَ ْم نَ ْخ ِد ْم َك؟ 45فَي ُِجيبُھُ ْم قِائِالً:
ْال َح ﱠ
صا ِغ ِر ،فَبِي لَ ْم تَ ْف َعلُوا" .
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :بِ َما أَنﱠ ُك ْم لَ ْم تَ ْف َعلُوهُ بِأ َ َح ِد ھ ُؤالَ ِء األَ َ
اذا اعطيت كاس ماء الى نبي باسم الرب ,تحصل على مكافاة االنبياء  .وھكذا عندما ياتي
"
ُور َم ِجيئِ ِه الﱠ ِذي َم ِجيئُهُ ) ضد المسيح االتي (
يسوع مع كنيسته سيدمر ضد-المسيح بِظُھ ِ
بِ َع َم ِل ال ﱠش ْي َ
ب َكا ِذبَ ٍة(9 :2) "،
ان ،بِ ُكلﱢ قُ ﱠو ٍةَ ،وبِآيَا ٍ
ت َو َع َجائِ َ
ط ِ
ھناك فضول خطير في االنسان ان ينجذب الى المعجزات والعجائب  ,وحقيقة انه اي شيء
ُع ِمل وال يمكن تفسيره علميا او فيزيائيا ,ليس بالضرورة ان يكون تابعا لقوة ﷲ او ان
تكون قوة ﷲ ھي من يقف وراء المعجزة  .عندما ياتي ضد-المسيح  ,سيقوم بمعجزات .
سيأتي بعجائب و قوى خارقة  .سيتعجب الناس مما يُنجز منه  ,متسالين كيف يقوم بذلك ,
مظاھر خارقة لطبيعة  .لذا كونوا حذرين من اتباع ظاھرة المعجزات من اجل فقط
المعجزة نفسھا  .يمكن ان تُخ َدع حقا اذا ما اعطيت مصداقية الي شيء غير قابل للتفسير ,
حسنا ال بد ان يكون ﷲ  ,النه انظر الى المعجزة  .ال يمكنني تفسيرھا .
بولس يحذر تيموثاوس ان ابليس قادر على تحويل نفسه الى مالك نور ليخدع  ,ھكذا
سيكون الوضع مع ضد المسيح في السنوات الثالث والنصف االولى  .سيأتي :
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10
ين. (10 :2) "،
" َوبِ ُكلﱢ َخ ِدي َع ِة ا ِإل ْث ِم ،فِي ْالھَالِ ِك َ

بتعبير آخر  ,من سينخدع ؟ الذين سيفنون.
"  ،ألَنﱠھُ ْم لَ ْم يَ ْقبَلُوا َم َحبﱠةَ ْال َح ﱢ
ق َحتﱠى يَ ْخلُصُواَ 11 .وألَجْ ِل ھ َذا َسيُرْ ِس ُل إِلَ ْي ِھ ُم ﷲُ َع َم َل
ص ﱢدقُوا ْال َح ﱠ
ال ﱠ
ق ،بَلْ سُرﱡ وا
ان َج ِمي ُع الﱠ ِذ َ
ب 12لِ َك ْي يُ َد َ
ين لَ ْم يُ َ
ص ﱢدقُوا ْال َك ِذ َ
ضالَ ِلَ ،حتﱠى يُ َ
اإل ْث ِم(12-10 :2) ".
بِ ِ
االن بولس يقول لنا في رومية عن شخص انه حين لم يرد االنسان ان يعرف ﷲ  ,فأسلمه
ﷲ الى فكر خال من ﷲ  .النھم لو يريدوا حق ﷲ  ,ﷲ سمح لھم ان يصدقوا كذبة  .ھنا
يُعلن نفس الشيء  .ال يريدون تصديق الحقيقة  ,اذا مالذي يفعله ﷲ  .انه يقول  ,اوه  ,ال
تريد ان تصدق الحقيقة  ,اذا ھيا اذھب وصدق كذبة  ,ويسكح لھم بأن ينخدعوا بتصديق
الكذبة .
االن كأبن   ,ﷲ لن يسمح لك بتصديق كذبة  .روح ﷲ سيحذرك  .ابتھج عندما ياتي احد
االوالد الصغار في المسيح ويقول لي " جوك كنت اشاھد احدھم على التلفاز اليوم و لم
يبدو صحيحا لي فحسب" ذلك حسن  .لن يدعھم يصدقوا الخدع واالكاذيب التي ياتي بھا
ھؤالء  .فأفكر اوه  ,عظيم  ,لكن تعلم ان ھناك اناس يبدو انھم يقعون بسھولة الية خدعة
تاتي  .لديھم ولع بالتعليم الكاذب  .لديھم رغبة تقريبا بالتھام اي شيء ياتي  ,اي شيء اي
انحراف جديد غريب او تعليم يأتي .اوه  ,ھناك  ,من يسير اليھا  .يبدو انه ينقصھم اي نوع
من التمييز  .ذلك مؤذي  .كخادم ذلك اكثر االشياء ايالما رؤية احد خرافك الصغيرة يتبع
كذبة  ,يتبع مخادعا  ,يتبع محتاال  .لكن احد اكثر االشياء مكافأة للخادم ھو ان ياتي احد
ويقول " كنت اشاھد احدھم فقط  ...ھناك شيء ليس صحيحا فيه يا جوك  .ال اعلم ماذا
بالضبط  .ھناك خطب ما" .
13
ُون ِم َن
اإل ْخ َوةُ ْال َمحْ بُوب َ
قال بولس َ ,وأَ ﱠما نَحْ ُن فَيَ ْنبَ ِغي لَنَا أَ ْن نَ ْش ُك َر ﷲَ ُك ﱠل ِحي ٍن ألَجْ لِ ُك ْم أَيﱡھَا ِ
الرﱠبﱢ  ،أَ ﱠن ﷲَ ْ
ار ُك ْم ِم َن ْالبَ ْد ِء ")(13 :2
اختَ َ

ھذا كالم مثير لألھتمام  .ﷲ اختارك منذ البدء  ,قال  ,للخالص  .ھا ھنا مجددا مبدأ مثير
لألھتمام علمه بولس في رسالته الى أفسس يعلمه ھنا مجددا حين قال " انتم مختارون في
ﷲ من قبل تأسيس العالم " اليس مبھجا انه من بين كل الناس اختارك ﷲ لتكون ابنا له ؟
ذلك مبھج جدا لي .
الليلة الماضية كنت انا و كاي نشاھد لوھلة برنامجا وثائقيا على القناة  . 28اعتقد انھم
كانوا قبائل ھندية في منطقة االمازون في البرازيل  ,وكان بعض من ممارساتھم  ,مختلف
14
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الشعائر لمختلف االلھة التي كانوا يعبدونھا  .وكنا مفتونين تماما من ناحية ثقافية ونفسية
من مشاھدة اولئك الناس وشعائرھم المختلفة التي كانوا يمارسونھا .عراة جميعھم .
خرافيون  .فقالت كاي " بسبب نعمة ﷲ استطعنا ان نولد في تلك القبيلة " ففكرت اوه  ,يا
الھي .اظن انك على حق  ,اوه شكرا لك يارب .
الن ﷲ اختارك منذ البدء .
َ
ْ
يح(14 :2)".
"14األ ْم ُر الﱠ ِذي َد َعا ُك ْم إِلَ ْي ِه بِإ ِ ْن ِجيلِنَا ،ال ْقتِنَا ِء َمجْ ِد َربﱢنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
كلمة " دعاكم" تعني اصطفاكم  .ﷲ اختارك لتكون مصطف ًى عن العالم  .لتكون مصطف ًى
كأداة يعمل بھا روح ﷲ .منذ البدء اختارك ﷲ  ,ذلك يبھجني  .والنه اختارك  ,قد دعاك
بانجيلنا  ,في الحقيقة باعالننا البشارة لك ,الى اقتناء مجد ربنا يسوع المسيح  .اذا من
عرفھم ,فقد عينھم مسبقا ايضا  ,والذين عينھم  ,دعاھم ايضا  .والذين دعاھم بررھم ايضا,
والذين بررھم مجدھم ايضا.
بولس يتبع نفس التوالي في الفكر في رومية االصحاح الثامن  .قبل كل شيء مختارون فيه
 ,والنكم قد اخترتم  .ﷲ دعاكم  .روح ﷲ وصل اليكم ولمس قلوبكم  ,جعلھا متفتحة لالمور
التي من ﷲ  ,جعلھا متقبلة لالمور التي من ﷲ  .كم مبھج ان ﷲ اختارنا  .وثم جعلنا
متقبلين  ,ثم دعانا حتى نتمكن من سماع النداء و االستجابة  ,حتى نصبح اوالد ﷲ
مفصولين بالروح القدس  " .ھا انتم اوالدي " .
تعلم انا ال اقدر ذلك كثيرا  ,الى ان اتكلم الى اناس يبدو انه ليس لديھم شيء على االطالق .
ليس لديھم شيء من ناحية الوعي الروحي او الفھم او حتى اھتمام  .ليسوا مھتمين  .قدرتھم
مقفلة تماما عن االنجيل  .او اذنھم مقفلة تماما عن االنجيل  .ال اكتراث  ,ال اھتمام  .كيف
اذا انا كترث جدا ھكذا ؟ كيف اذا انا مھتم لھذه الدرجة ؟ الن ﷲ اختارني ودعاني  ,وھكذا
افرح بذلك افرح انني أخترت .
"

15فَ ْاثبُتُوا إِ ًذا أَ ﱡيھَا ا ِإل ْخ َوةُ " )(15 :2

سوف تمرون بأضطھاد  .ستكون لكم ضيقة لكن اثبتوا ,
ان بِ ْال َكالَ ِم أَ ْم
15فَ ْاثبُتُوا إِ ًذا أَ ﱡيھَا ا ِإل ْخ َوةُ َوتَ َم ﱠس ُكوا بِالتﱠ َعالِ ِيم الﱠتِي تَ َعلﱠ ْمتُ ُموھَاَ ،س َوا ٌء َك َ
بِ ِر َسالَتِنَا(15 :2) ".
تلك االمور التي كلمتكم بھا  ,تلك الحقائق التي علمتكم اياھا  ,تنسكوا بھا .
15
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ع ْال َم ِسيحَُ ،وﷲُ أَبُونَا الﱠ ِذي أَ َحبﱠنَا َوأَ ْع َ
َ 16و َر ﱡبنَا نَ ْف ُسهُ يَسُو ُ
صالِ ًحا
طانَا َع َزا ًء أَبَ ِديًّا َو َر َجا ًء َ
17
ح(17-16 :2)".
بِالنﱢ ْع َم ِة ،يُ َع ﱢزي قُلُوبَ ُك ْم َويُثَبﱢتُ ُك ْم فِي ُك ﱢل َكالَ ٍم َو َع َمل َ
صالِ ٍ
لذا نوع صالة بولس المانحة للبركة لھم عند ھذه المرحلة ھو ان يعزيھم الرب و يثبتھم في
كلمته و في عمله .
االصحاح 3
1
ص ﱡلوا ألَجْ لِنَا(1 :3)"،
اإل ْخ َوةُ َ
" أَ ِخيرًا أَ ﱡيھَا ِ

االن مجددا بولس يطلب الصالة ألجله  .اعتقد اننا احيانا مذنبون بعدم الصالة للذين في
مناصب القيادة الروحية ظانين انھم في القمة  .ذلك بعيد تماما عن الحقيقة  .الذين في
مناصب القيادة الروحية ربما يعانون في الحقيقة من تجارب اعظم  ,مغريات اكبر من
الشخص العادي  .ابليس  ,اعتقد  ,يعمل بجھد اكبر ضد القادة الروحيين  .كم من الخدام
وقعوا في فخ الشرير ؟ النه كما ترى  ,ان تمكن ابليس من ايقاع الخادم في فخ عندھا
النتائج الغير مباشرة تتخلل الى الكنيسة كلھا  .كثير من الناس يتأذون  .لذا القس بحاجة الى
صالة .
صلوا الجلنا  ,يقول بولس  .سأقول نفس الشيء لكم  ,صلوا ألجلي  .انا بحاجة الى
صلواتكم  .الجل ماذا ؟
ي َكلِ َمةُ الرﱠبﱢ َوتَتَ َم ﱠج َدَ ،ك َما ِع ْن َد ُك ْم أَ ْيضًا(1 :3) "،
" لِ َك ْي تَجْ ِر َ
لكي تحرج منا كلمة ﷲ منا بحرية وتتقدم .لكي نبقى أمناء لكلمة ﷲ و حقيقة ﷲ  .كثيرا ما
يسألني الناس كيف تريدني ان اصلي ألجلك ؟ واجيب  ,صلوا ان يستمر ﷲ في أستخدامي.
قال بولس الرسول " 27بَلْ أَ ْق َم ُع َج َس ِدي َوأَ ْستَ ْعبِ ُدهَُ ،حتﱠى بَ ْع َد َما َك َر ْز ُ
ت لِ َ
صي ُر
آلخ ِر َ
ين الَ أَ ِ
أَنَا نَ ْف ِسي َمرْ فُوضًا")1كورنثوس  . (27 :9اذا لم نحفظ جسدنا مستعبدا  ,يمكن ان نركن
على الرف بسھولة  .كثيرمن الخدام دمروا بالكبرياء او بالجشع او بالشھوة  .ويسمحون
للجسد ان ينال افضل ما فيھم فيصيرون مھدومين  ,غير قابلين لألستخدام بعد  .لدي ھدف
واحد في الحياة  ,و أحد االھداف الرئيسية للحياة ھو ان اعمل للرب  ,العمل الذي دعاني
ان اعمله  .صلوا الجلنا  ,لكي تنتشر كلمة ﷲ  ,ولكي يتمجد  ,من خالل كلمته  ,كما
اختبرتم قوة كلمة ﷲ في حياتكم :
2
ار .ألَ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
ُ
َ
ﱠ
َ
رْ
يع(2-1 :3)".
م
ج
ل
ل
ْس
ي
ل
ان
م
ي
اإل
ن
ر
ش
األ
ء
ا
ي
د
األ
اس
ن
ال
ن
م
ذ
ق
ن
ن
ي
ك
ل
و
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
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وتلك ھي احدى مشاكل الخدمة  ,بعض من الناس الغير العقالنيين الذين عليك ان تتعامل
معھم  .وما يحدث ھو انھم يضيعون وقتك  .غير عقالنيين تماما  .ال يريدون المنطق حقا ,
يريدون فقط ان يلقوا بزالتھم عليك و يصبحون متطلبين مزعجين جدا .قال بولس صلوا
ان يخلصني ﷲ من الناس الالعقالنيين  .الن االيمان ليس للجميع .
3أَ ِم ٌ
ير(3:3)".
ين ھُ َو الرﱠبﱡ الﱠ ِذي َسيُثَبﱢتُ ُك ْم َويَحْ فَظُ ُك ْم ِم َن ال ﱢشرﱢ ِ
ﷲ أمين وھو سيثبت مسيرتكم و حياتكم  ,ﷲ سيحفظكم من الشرير  .ھو امين .
َ 4ونَثِ ُ
ون أَ ْيضًا(4 :3) ".
وصي ُك ْم بِ ِه َو َستَ ْف َعلُ َ
ق بِالرﱠبﱢ ِم ْن ِجھَتِ ُك ْم أَنﱠ ُك ْم تَ ْف َعلُ َ
ون َما نُ ِ
لدي ثقة انكم سوف تطيعون التعليمات و الوصايا التي في الرسالة .انا واثق فحسب ,أنا
اعلم .
5
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ﱠ
ﱠبﱡ
يح(5 :3)".
س
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ب
ص
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ة
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معلقون ومترجمون اخرون يترجمونھا ھكذا "والى صبر المسيح " لكن " َ 5والرﱠبﱡ يَ ْھ ِدي
قُلُوبَ ُك ْم إِلَى َم َحبﱠ ِة ﷲِ" كم نحتاج الى ان تعمل محبة ﷲ في قلوبنا و حياتنا اكثر واكثر .
لكل جھودنا  ,وكل اعمالنا  ,كل تضحياتنا ,و كل ھباتنا  ,وكل مسحاتنا  ,بال قيمة اذا لم
تكن محبة ﷲ تعمل خلفھا .
1
َ
َ
ْ
ﱠ
ْ
ُ
ﱠ
صرْ ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ت نُ َحاسًا يَ ِط ﱡن أَ ْو
ن
ال
ة
ن
س
ل
أ
ب
م
ل
ك
ت
أ
ت
ن
ك
ن
إ
"
اس َو ْال َمالَئِ َك ِة َول ِك ْن لَي َ
ْس لِي َم َحبﱠةٌ ،فَقَ ْد ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
2
ص ْنجًا يَ ِر ﱡنَ .وإِ ْن َكانَ ْ
ان
ار َو ُك ﱠل ِع ْل ٍمَ ،وإِ ْن َك َ
َ
ان لِي ُكلﱡ ا ِإلي َم ِ
ت لِي نُبُ ﱠوةٌَ ،وأَ ْعلَ ُم َج ِمي َع األَس َْرِ 3
ْت َش ْيئًاَ .وإِ ْن أَ ْ
ْس لِي َم َحبﱠةٌ ،فَلَس ُ
ت ُك ﱠل أَ ْم َوالِيَ ،وإِ ْن َسلﱠ ْم ُ
ط َع ْم ُ
ت
الَ ،ول ِك ْن لَي َ
َحتﱠى أَ ْنقُ َل ْال ِجبَ َ
ْس لِي َم َحبﱠةٌ ،فَالَ أَ ْنتَفِ ُع َش ْيئًا ".اوه  ,فليجعل الرب محبته
َج َس ِدي َحتﱠى أَحْ تَ ِر َ
قَ ،ول ِك ْن لَي َ
تترسخ في قلوبنا  ,ليوجه قلوبنا الى المحبة و الى صبر المسيح .
6
صي ُك ْم أَ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ﱡ
يح(6 :3)" ،
س
م
ال
ع
ُو
س
ي
ا
ن
ب
ر
ْم
س
ا
ب
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و
خ
اإل
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ھ
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َ
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َ
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َ
ِ
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ِ
ِ
ِ

االن ھذا يصبح جديا جدا عندما تبدأ بتوصية الناس بأسم يسوع  .تلك ھي الطريقة التي
تتعامل بھا مع االرواح الشريرة .
خ يَ ْسلُ ُ
ب التﱠ ْعلِ ِيم الﱠ ِذي أَ َخ َذهُ ِمنﱠا(6 :3)".
ك بِالَ تَرْ تِي ٍ
ْس َح َس َ
بَ ،ولَي َ
أَ ْن تَتَ َجنﱠبُوا ُك ﱠل أَ ٍ
واالن بولس يوصيھم بان تفصلوا انفسكم من االخوة الغير مرتبين .
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عندما كتب بولس الى كنيسة كورنثوس  ,قال ان علينا ان ال نختلط بالسكيرين  ,الذين
يمارسون الدعارة  ,الذين يعيشون حسب الجسد  ,الذين يدعون انھم اخوة في المسيح  .قال
انه ال يمكنك ان تمنع نفسك من االختالط مع جميع الذين يفعلون ھذه االمور  .بتعبير آخر ,
انت تعيش في العالم  ,ال يمكنك التخلص من ذلك  .لكن مع الذين يقولون انھم اخوة  ,ال
تاكلوا معھم  .ال تدخلوا في شركة معھم اذا كانوا يسلكون بعدم ترتيب  .انه االن يقول نفس
الشيء  ,فقط يطالبھم بأسم يسوع ان يسحبوا انفسھم من اولئك الناس الغير مرتبين .
7
ب بَ ْينَ ُك ْم(7 :3)"،
ون َكي َ
ْرفُ َ
ْف يَ ِجبُ أَ ْن يُتَ َمثﱠ َل بِنَا ،ألَنﱠنَا لَ ْم نَ ْسلُ ْك بِالَ تَرْ تِي ٍ
إِ ْذ أَ ْنتُ ْم تَع ِ

وھكذا ھناك الذين أتوا بعد بولس والذين خلقوا انقسامات و الخ  ,بولس قال اسحبوا أنفسكم
منھم  .ھؤالء يعلموكم امور تافھة  ,انسحبوا منھم  .انھم ال يتبعون التعليم الذي اعطيناكم
اياه  .واالن اتبعوا االمور التي علمناكم اياھا  ,الننا علمناكم الحق من خالل الروح القدس .
و َ 8 ,والَ أَ َك ْلنَا ُخ ْب ًزا َمجﱠانًا ِم ْن أَ َح ٍد")(8 :3
لقد وضعنا مثاال لكم  ,وعلى الخادم ان يكون مثاال لرعيته  ,مثاال صالحا للتأكيد.
لقد سمعت عن خادم معين  ,الذي مع شماسه  ,قرر ان يذھب الى الصيد في يوم من االيام.
وھكذا صعدا الى سيارتھم و احضروا معھم بنادقھم و قادوا لعدة ساعات في البلد  .وعندما
وصلوا ھناك  ,وجدوا ان المنطقة كلھا اعلنت على انھا مقفلة  .وقالوا  ,اوه  ,يارجل  ,يا
لھا من خسارة  .لقد قدنا كل ھذه المسافة ,والمكان كله مقفل )ممنوع الصيد فيه (  .قال
الشماس حسنا  ,ھناك فرصة واحدة للصيد اليوم وذلك في ملكية )بروانس فارمرز ( ,
لكنني سمعت انه اكثر شخص لئيم في المدينة كلھا .لدرجة ان الجميع يتجنبه .
قال القسيس ,حسنا ,لقد قطعنا كل ھذه المسافة  ,قال  ,دعني اخبرك ھذا  ,سأدق بابه و
أسأله  .ال يمكنه ان يفعل اكثر من الرفض  .وھكذا ذھب الى الباب و طرقه و خرج
المزارع وقال " مرحبا انا اسمي القس جونز و ھذا ھو الشماس وقد خرجت ھذا الصباح ,
وقدت طول الطريق الى ھنا  .مقررين ان نصطاد قليال  ,لكننا وجدنا ان المكان مغلق "
قال " ھل تعتقد انه يمكننا ان نصطاد في ملكيتك ؟ "
قال المزارع " قس جونز  ,يا لھا من فرحة لرؤيتك " قال " لقد كنت اسمعك في الراديو و
قد تباركت كثيرا بخدمتك " قال " عزيزتي  ,القس جونز ھنا  ,اتصدقين ذلك ؟ " قال "
ھيي ,سيكون امتيازا لي ان تصطاد في ملكيتي " قال " ھال قدمت خدمة لي؟ الحصان في
الخارج في المرج ,الطبيب البيطري رحل فحسب وقال ان علي قتله " قال " ھل تمانع قتله
ألجلي قبل ان تغادر " قال القس " ال مشكلة  ,ذلك من دواعي سروري " .
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وعمدما عاد الى شاحنته قرر ان يقوم بخدعة على شماسه  ,ان يغيضه نوعا ما قليال  .فقال
للشماس " يا الھي  ,تدري ؟ القصص التي سمعناھا عن ھذا الرجل صحيحة  .انه االكثر
لؤما ,اكثر شخص خسة قابلته في حياتي .في الحقيقة  ,ما قاله لي جعلني اغلي من الداخل
لدرجة انني اريد ان افعل شيئا  .علي ان اتخلص من ھذا الضغط و اال سوف انفجر " قال
" اعطني البندقية " واخذ بندقيته  ,وصوب على الحصان و اصابه  .فسقط الحصان .
والتفت ليرى تعبير الصدمة على وجه الشماس لكنه سمع " طاخ ! بييو ! " فقال الشماس
" لقد اصبت اثنين من ابقاره يا قسيس  ,واالن دعنا نخرج من ھنا " .
االن بولس يقول " تمثلوا بي " لكن ذلك الى حد نقطة معينة  .قال بولس " لم اكل خبز احد
مجانا " بتعبير آخر  ,لم نتطفل على احد منكم  .لم ندخل على احدكم واكلنا خبزكم  .لم آتي
و افرض نفسي عليكم وأقول " حسنا’ االن اعتنوا بي و اطعموني " لم آتي و اقول لكم ان
ﷲ سيفلس و يتعطل عن العمل اذا لم ترسلوا عشوركم و عطاياكم في ھذا االسبوع ) ,وال
أكلنا حبزا مجانا من احد( " .
8
ب َو َك ﱟد لَ ْيالً َونَھَارًا ،لِ َك ْي الَ نُثَقﱢ َل َعلَى أَ َح ٍد
َوالَ أَ َك ْلنَا ُخ ْب ًزا َمجﱠانًا ِم ْن أَ َح ٍد ،بَلْ ُكنﱠا نَ ْشتَ ِغ ُل بِتَ َع ٍ
9
ْس أَ ْن الَ س ُْل َ
ْطيَ ُك ْم أَ ْنفُ َسنَا قُ ْد َوةً َحتﱠى تَتَ َمثﱠلُوا بِنَا(9-8 :3)".
ط َ
ِم ْن ُك ْم .لَي َ
ان لَنَا ،بَلْ لِ َك ْي نُع ِ

بتعبير آخر  ,كرسول  ,جالبا كلمة ﷲ اليكم  ,الذين يمسكون الثور الذي يدوس على الذرة
ليس للكم  .كتب بولس الى الغالطيين ليخاطب الذين علموھم في الكلمة في كل شيء جيد .
لكن بولس قال لم اكن مسؤوال منكم  ,ليس انني لم اكن بال سلطان  ,لكنني فقط اردت ان
اقدم مثاال لكم  .اردت ان اضع ھذا النوع من االمثلة عن العمل ألعيل احتياجاتي حتى
اكون مثاال لكم لتتبعوه .
10
ان أَ َح ٌد الَ ي ُِري ُد أَ ْن يَ ْشتَ ِغ َل فَالَ
ص ْينَا ُك ْم بِھ َذا» :أَنﱠهُ إِ ْن َك َ
" فَإِنﱠنَا أَ ْيضًا ِح َ
ين ُكنﱠا ِع ْن َد ُك ْم ،أَ ْو َ
11
ون َش ْيئًا بَلْ ھُ ْم
ب ،الَ يَ ْشتَ ِغلُ َ
يَأْ ُكلْ أَ ْيضًا« .ألَنﱠنَا نَ ْس َم ُع أَ ﱠن قَ ْو ًما يَ ْسلُ ُك َ
ون بَ ْينَ ُك ْم بِالَ تَرْ تِي ٍ
12
يح أَ ْن يَ ْشتَ ِغلُوا بِھُ ُدو ٍءَ ،ويَأْ ُكلُوا
فُضُولِي َ
ﱡون .فَ ِم ْث ُل ھ ُؤالَ ِء نُ ِ
وصي ِھ ْم َونَ ِعظُھُ ْم بِ َربﱢنَا يَسُو َع ْال َم ِس ِ
13
اإل ْخ َوةُ فَالَ تَ ْف َشلُوا فِي َع َم ِل ْال َخي ِْر(13-10 :3)".
ُخب َْز أَ ْنفُ ِس ِھ ْم .أَ ﱠما أَ ْنتُ ْم أَ ﱡيھَا ِ
ص ُد فِي َو ْقتِ ِه إِ ْن
ومرة اخرى في مكان اخر قال بولس "فَالَ نَ ْف َشلْ فِي َع َم ِل ْال َخي ِْر ألَنﱠنَا َسنَحْ ُ
ُكنﱠا الَ نَ ِكلﱡ )".غالطية (9 :6

سھل بعض االحيان ان نتعب في عمل الخير  ,وباالخص عندما ال ترى تأثيرا او نتيجة و
ثمرا .
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ان أَ َح ٌد الَ ي ُِطي ُع َكالَ َمنَا بِالرﱢ َسالَ ِة ،فَ ِس ُموا ھ َذا َوالَ تُ َخالِطُوهُ لِ َك ْي يَ ْخ َج َلَ 15 ،ول ِك ْن
"َ 14وإِ ْن َك َ
َ 16
ْطي ُك ُم ال ﱠسالَ َم َدائِ ًما ِم ْن ُكلﱢ َوجْ ٍه.
خَ .و َربﱡ ال ﱠسالَ ِم نَ ْف ُسهُ يُع ِ
الَ تَحْ ِسبُوهُ َك َع ُد ﱟو ،بَلْ أَ ْن ِذرُوهُ َكأ ٍ
17
س ،الﱠ ِذي ھُ َو َعالَ َمةٌ فِي ُكلﱢ ِر َسالَ ٍة .ھ َك َذا أَنَا أَ ْكتُبُ .
الرﱠبﱡ َم َع َج ِمي ِع ُك ْم .اَل ﱠسالَ ُم بِيَ ِدي أَنَا بُولُ َ
18
ْ
ين(18-14 :3)".
يح َم َع َج ِمي ِع ُك ْم .آ ِم َ
نِ ْع َمةُ َربﱢنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
لذا بولس يعطي عالمة على ھذه الرسالة  ,وتوقيعه عالمة مصداقية  .حقيقة على ان ھذه
الرسالة منه  .اتبعوا ,أطيعوا  ,التعليم الذي أعطاه  .رسالة عظيمة  .سوف نقرأ رسالة
تيموثاوس االسبوع القادم  .لذا يمكنكم ان تتقدموا و تقرأوا عددا من االصحاحات االولى
من الرسالة االولى الى تيموثاوس .ربما تقرأون الرسالة كلھا  ,لكننا على االرجح سنأخذ
االصحاحات الثالثة االولى في درسنا القادم .
االن ليكن الرب معكم و يجعلكم تترسخون في كل االمور في المسيح  .لكي تزيد محبة ﷲ
في قلوبكم و حياتكم وھو يثبتكم في أيمانكم و مسيرتكم معه  .ليكن الرب معكم و يباركم و
يحفظكم خالل الوقت الذي نكون فيه غائبين عن بعضنا البعض  .فليغنيكم الرب بروحه
القدوس في كل شيء في المسيح يسوع .
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