 2تيموثاوس
ِل جوك سميث
ھال قلبنا الصفحات الى الرسالة الثاني لتيموثاوس.
ھذه ھي الرسالة االخيرة التي كتبھا بولس .انه مرة اخرى في سجن روما .يبدو انه اطلق
سراحه من َسجنته االولى و ُس ِم َح له بقليل من الحرية ليبشر باالنجيل .و بالتجميع من
الرسائل المختلفة و من سفر االعمال  ,يبدو انه ذھب الى مالطا و ثم الى كورنثوس ثم الى
ترواس  ,على االرجح الى افسس ,وثم في طريق العودة القي القبض عليه و أُ ِخ َذ الى
روما.
يدرك بولس ان الوضع االن قد تغير في روما .يدرك ان حكم الموت صادر عليه ال محالة
 .يعرف ان وقته قصير جدا ,وانه قريبا سيعدم من قبل نيرون الجل ايمانه بيسوع المسيح .
و النه مدرك ان اعدامه مسالة وقت ال اكثر ,يكتب رسالته االخيرة الى تيموثاوس  ,ابنه
في االيمان .تيموثاوس ھذا الرجل الشاب الذي تلمذه بولس و قضى الكثير من الوقت
يستثمر في حياته حتى يقدر ان يكمل عمل بولس عندما يرحل.
اذا بولس االن يكتب رسالته االخيرة  ,وھذه ھي اخر رسائله  .بفترة وجيزة بعد ھذه
الرسالة  ,قُ ِط َع رأسه ھناك في طريق ابيان مكان قريب خارج روما .
1
َ
يح" .
يح بِ َم ِشيئَ ِة ﷲِ ،ألجْ ِل َو ْع ِد ْال َحيَا ِة الﱠتِي فِي يَسُو َع ْال َم ِس ِ
اذا  ,بُولُسُ َ ،رسُو ُل يَسُو َع ْال َم ِس ِ
)(1:1

حكم االعدام فوق راسه االن  .اذا مالذي يتكلم عنه ؟ الحياة في يسوع المسيح  ,تلك الحياة
ُون أَ ْن
س الَ يَ ْق ِدر َ
ين يَ ْقتُلُ َ
االبدية  .قال يسوع َ 28 " ,والَ تَ َخافُوا ِم َن الﱠ ِذ َ
ون ْال َج َس َد َول ِك ﱠن النﱠ ْف َ
يَ ْقتُلُوھَا " )متى  . (28 :10و حين يكتب بولس مع حكم االعدام قريبا منه  ,عالما ان
يح
اعدامه فقط مسالة وقت  ,مثير لالھتمام كيف يكتب عن الحياة  .انا " َرسُو ُل يَسُو َع ْال َم ِس ِ
َ
يح ".ليس وعد الموت بل " الحياة التي
بِ َم ِشيئَ ِة ﷲِ ،ألجْ ِل َو ْع ِد ْال َحيَا ِة الﱠتِي فِي يَسُو َع ْال َم ِس ِ
في يسوع المسيح".
يوحنا يقول لنا " َ 11وھ ِذ ِه ِھ َي ال ﱠشھَا َدةُ :أَ ﱠن ﷲَ أَ ْع َ
طانَا َحيَاةً أَبَ ِديﱠةًَ ،وھ ِذ ِه ْال َحيَاةُ ِھ َي فِي ا ْبنِ ِه".
)1يوحنا  . (11 :5ب" بحسب وعد الحياة التي في يسوع المسيح " اوه اشكر الرب ,
حتى بوجود حكم الموت على رؤوسنا  ,نحن نتكلم عن الحياة  ,الحياة االبدية  ,الحياة
االبدية التي لنا في المسيح يسوع  .عندما اتى القاضي الشاب الى يسوع ووقع ھناك على
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16
ال لَهُ»:أَ ﱡيھَا ْال ُم َعلﱢ ُم الصﱠالِحُ ،أَ ﱠ
ون لِ َي
ح أَ ْع َم ُل لِتَ ُك َ
ي َ
اح ٌد تَقَ ﱠد َم َوقَ َ
قدميه و قال " َوإِ َذا َو ِ
صالَ ٍ
ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ؟«" )متى . (16 :19لقد وجد في المسيح ميزة الحياة تلك و ارادھا ,ميزة
الحياة التي لنا من خالل ايماننا بيسوع المسيح  " .من له االبن له الحياة " .
2
ب " )(2 :1
" إِلَى تِي ُموثَا ُو َ
س االب ِْن ْال َحبِي ِ

الحظ عبارات المحبة لبولس االن لتيموثاوس وھو يدرك انه قد تكون ھذه ھي اخر ما
سيكتب اليه  " ,االبن الحبيب" و ھكذا ھناك الكثير من العواطف  .الكثير من الرثاء في
ھذه الرسالة الثانية بسبب الخلفية لھذه الرسالة ككل .
يح يَسُو َع َربﱢنَا(2 :1) ".
"  :نِ ْع َمةٌ َو َرحْ َمةٌ َو َسالَ ٌم ِم َن ﷲِ اآل ِ
ب َو ْال َم ِس ِ
ھذه العطايا الجميلة  : uنعمته  ,رحمته  ,وسالمه .
3
اع فِي َ
ُك بِالَ ا ْنقِ َ
ير َ
طلِبَاتِي
طا ِھ ٍرَ ،ك َما أَ ْذ ُكر َ
" إِنﱢي أَ ْش ُك ُر ﷲَ الﱠ ِذي أَ ْعبُ ُدهُ ِم ْن أَجْ َدا ِدي بِ َ
ض ِم ٍ
ط ٍ
لَ ْيالً َونَھَارًا " ). (3 :1

الناس الذين يستخدمھم الرب ھم اناس صالة  .بولس دائما في رسائله يشير الى حياة
الصالة الخاصة به  .كان رجال عاش و نام و تنفس الصالة  .لقد عاش في عالقة مع ﷲ و
يسوع المسيح  ,وھذه ھي حالة الناس الذين يستخدمه ﷲ  ,ھم اناس صالة  .وھا ھنا يتكلم
بولس عن صلواته لتيموثاوس من دون انقطاع ليال ونھار  ,الن بولس ادرك انه اذا ُح ِملَت
خدمة الكلمة بالحق  ,فان الحمل حقا سيكون كله على تيموثاوس ما يرحل بولس .عندما
ارسل بولس تيموثاوس الى فيليبي  ,قال " َ 19علَى أَنﱢي أَرْ جُو فِي الرﱠبﱢ يَسُو َع أَ ْن أُرْ ِس َل
20
ْس لِي أَ َح ٌد َ
ص"،
س ألَ ْن لَي َ
إِلَ ْي ُك ْم َس ِريعًا تِي ُموثَا ُو َ
آخ ُر نَ ِظي ُر نَ ْف ِسي يَ ْھتَ ﱡم بِأَحْ َوالِ ُك ْم بِإ ِ ْخالَ ٍ
)فيليبي . (20-19 :2
تيموثاوس كان حقا من احد الذين شكلوا حياتھم على حسب حياة بولس  .استطاع بولس
القول  ,ھذا الشاب لقد لقط الصورة ھذا الشاب يعرف قلبي  .و لھذا ادرك ان تيموثاوس
بشكل طبيعي سيجعل الخدمة تستمر بنعمة ﷲ الى الناس .وذلك بال شك السبب الذي
استثمر بولس فيه الكثير من الوقت في الصالة الجل تيموثاوس ليل نھار  .اوه يارب  ,انه
شاب  .يارب ليس لديه خلفية جيدة و خبرة لكن يارب استخدمه ساعده باركه يارب  .اوه
اما احببتم ان يصلي بولس لكم ليل نھار؟
وقال بولس ,
4
اكَ ،ذا ِكرًا ُد ُمو َع َك " ). (4 :1
" ُ ،م ْشتَاقًا أَ ْن أَ َر َ
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بال شك المرة االخيرة التي رأى فيھا بولس تيموثاوس ھناك في افسس ورحل عنه  ,ان
تيموثاوس بكى  ,على االرجح اراد الذھاب مع بولس  .يؤمنون ان بولس القي القبض عليه
في الوقت الذي بدأت فيه الكنيسة في روما اقصد بدات روما بأضطھاد الكنيسة مرة اخرى
 .و على االرجح وھم يلقون القبض على بولس اخذين اياه الى روما  ,حين قال بولس
لتيموثاوس وداعا ان تيموثاوس بكى و حزن  .كان عليه ان يبقى و يؤسس االخوة في
افسس  ,الذين تمت مضايقتھم من قبل معلمين كذبة دخلوا بينھم  .ولھذا تيموثاوس يبكي ,
وھذا االبن الشريك في العمل في قلب بولس بشكل قوي  ,ابنه في الرب  ,كانت دموعه
مازالت عالقة في ذھنه وھي تنھمر في وجھه  .قال  ,اوه انا ارغب بشدة ان اراك  .اتذكر
دموعك و اريد ان اراك .
" لِ َك ْي أَ ْمتَلِ َئ فَ َرحًا " ). (4 :1
يا لھا من عالقة قوية خلقت بيسوع المسيح بين الرجال والنساء  .عائلة ﷲ ھذه عائلة ﷲ ,
انھا تفوق قوة العائلة الطبيعية  .العالقة التي يخلقھا ﷲ في قلوبنا و حياتنا لبعضنا العض ,
تلك المحبة الموجودة ھنا  .قال بولس ,
5
يك " ). (5 :1
ان ْال َع ِدي َم الرﱢ يَا ِء الﱠ ِذي فِ َ
اإلي َم َ
" إِ ْذ أَتَ َذ ﱠك ُر ِ

او االيمان الصافي .
يك أَ ْيضًا(5 :1) " .
يس َوأُ ﱢم َك أَ ْفنِي ِكيَ ،ول ِكنﱢي ُموقِ ٌن أَنﱠهُ فِ َ
" الﱠ ِذي َس َك َن أَ ﱠوالً فِي َج ﱠدتِ َك لَ ْوئِ َ
لذا اتى من عائلة جيدة  ,تدري  ,ارث تقي  .يا لھا من بركة  .يا لھا من بركة ان يكون
للواحد جدة تقية  .يا لھا من بركة ان يكون للواحد اما تقية  ,االيمان الذي كان لجدتي ,
والذي كان المي ,االيمان الذي زرعه ﷲ في قلبي .
انه مثير لالھتمام ان جدتي كانت امرأة مميزة .عاشت في سانتا باربرا و القس الذي جاء
ھناك كان شابا  ,لم يكن متزوجا بعد  .و كانت تسير معه في دعواته حتى ال يكون اي
تشكيك في عقول الناس ان تم استدعاءه من قبل سيدات شابات او اي واحدة اخرى  ,جدتي
كانت دائما معخ و رافقته في دعواته  .عاشت حياة مكرسة للرب  ,لخدمة الرب  .ذلك كان
شغف حياتھا ,خدمة الرب .
عندما كانت في المستشفى تموت اثر سرطان  ,لم يكن لديھم ممرضات لذا كانت تنھض
وتذھب وتحضر نونيات االسرة الى الناس و تھتم بھم و تنتظرھم في المستشفى  .تلك
كانت فقط حياتھا  .فقط خدمة  .كانت حياة خدمة  uو ثقة في ﷲ .
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مؤخرا اكتشفت انه كتب على شاھد قبرھا " يسوع ال يفشل ابدا " تلك كانت قصة حياتھا
فحسب  ,كانت حياة ايمان في الرب .و ھكذا ايضا افراد العائلة  ,الن ذلك كانت فقط طبيعة
و عالمة حياتھا " .يسوع ال يفشل ابدا " وضعوا ذلك على قبرھا  .لم اعرف انه في
فيرنھافان ھنا في سانتا آنا على شاھد قبر امي  ,مكتوب " يسوع ال يفشل " الن االيمان
الذي كان في جدتي نقل الى امي .
واستطيع التذكر من الطفولة  ,اخي االصغر كان مصبا بالربو  .و عندما كانت نوباته تأتي
يبدأ باالزيز  ,وما كان يقدر على النوم  ,كان لدينا كرسي ھزار يصر  .و كطفل صغير ,
استطيع تذكر الجلوس في السرير و تذكر أزيز تنفس اخي  ,تعرفون األزيز الناجم عن
الربو .له صوت فريد كنت اسمعه  .استطعت تذكر صرير الكرسي الھزاز و صوت امي
في الغرفة االخرى تغني يسوع ال يفشل ابدا  .قد تزول االرض والسماء لكن يسوع ال
يفشل ابدا  .و كنت انام على صوتھا وھي تھز اخي في نوبات الربو وتغني عن النعمة التي
ال تفشل ابدا للرب .كلما كنا نمرض كانت تدخل و تغني لنا  .يسوع ال يفشل ابدا  .شفي
اخي من الربو  .ولم يفشل الرب  .وطوال كل حياتنا اھتم ﷲ بنا  .ﷲ لم يفشل.
والن ھذا كان اكثر جزء من حياتھا  ,وضع على شاھد قبر جدتي  ,لقد وضعنا ھنا في
سانتا آنا .في مقبرة مونتيسيتو ستجد على شاھد قبر جدتي كتابة تقول " يسوع ال يفشل
ابدا" ھنا في فيرھانفين ستجد على شاھد قبر امي كتابة تقول " يسوع ال يفشل ابدا "
االيمان الذي كان لجدتي نقل الى امي و منھا الينا  ,وبالطبع منا نحن سيذھب الى اوالدنا
و االن منھم الى اوالدھم ,ايضا و احفادھم  .اوه كم عظيم االرث الذي لنا في الرب و في
االمور التي في الروح القدس  ,شيء جميل فحسب .
قال بولس اعرف االيمان الذي كان لجدتك لوئيس و امك افنيكي و اعرف انه فيك  .اوه ,
اعظم شيء يمكننا ان نقدمه و نعطيه الوالدنا ھو ھذا االرث الثقة في ﷲ بااليمان  .كم مھم
ان نمرره اليھم .
6
ك بِ َوضْ ِع يَ َد ﱠ
ي" )(6 :1
ُك أَ ْن تُضْ ِر َم أَ ْيضًا َم ْو ِھبَةَ ﷲِ الﱠتِي فِي َ
ب أُ َذ ﱢكر َ
" فَلِھ َذا ال ﱠسبَ ِ

االن بولس قد اشار الى ھذا اكثر من مرة .عندما كان تيموثاوس شابا و بدأ باالنضمام الى
خدمة بولس ھناك في ليسترا  ,الشيوخ وضعوا االيادي عليه و صلوا الجله  .و عندما
فعلوا ذلك  ,الرب اعطى بولس كلمة نبوة التي بھا تكلم ﷲ الى تيموثاوس  ,قائال له
المواھب التي الرب اعطاھا له ورسم خطوط الخدمة التي كان سيحققھا  .و قد ذكر بولس
مسبقا ھذا االختبار الذي لتيموثاوس عندما وضع الشيوخ االيادي عليه و تلقى الروح
القدس و المواھب الروحية و كلمة النبوة موجھةً حياته و و خدمته  .و لھذا قال بولس ,
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تذكر و استخدم المواھب التي فيك التي لقيتھا عندما وضعت االيادي عليك و موھبة النبوة
مور َست .
التي
ِ
محتمل ان نتجاھل مواھب ﷲ في حياتنا ,لكن ﷲ لم يعطنا ھذه المواھب حتى نتجاھلھا.
ُك أَ ْن تُضْ ِر َم أَ ْيضًا
اعطاھا لنا لنستخدمھا .و ھكذا نصيحة بولس لتيموثاوس ھي " أُ َذ ﱢكر َ
ك بِ َوضْ ِع يَ َد ﱠ
ي" ابدأ بممارسة تلك المواھب التي من الروح القدس مرة
َم ْو ِھبَةَ ﷲِ الﱠتِي فِي َ
اخرى التي ﷲ اعطاھا لك .
االن من الواضح ان تيموثاوس اصبح يمتليء بالخوف قليال من ممارسة ھذه المواھب .و
اعتقد ان ھناك اداة يستخدمھا ابليس غالبا اال وھي تثبيط الھمة في ممارسة مواھب الروح
القدس  .خوف .ال ارعف مالذي سيظنه الناس  ,لو قلت لھم عنھا .ولدينا ھذا الخوف و في
7
ُوح ْالفَ َش ِل "
ْطنَا ر َ
كثير من االحيان يمنعنا من ممارسة المواھب .لكن " ألَ ﱠن ﷲَ لَ ْم يُع ِ
ح.(7 :1)".
" بَلْ ر َ
ُوح ْالقُ ﱠو ِة َو ْال َم َحبﱠ ِة َوال ﱡنصْ ِ
روح القوة  .او اشكر الرب .روح محبة  ,كم مھم  ,و اعطانا النصح .
8
ت ألَجْ ِل
اذا  " ,فَالَ تَ ْخ َجلْ بِ َشھَا َد ِة َربﱢنَاَ ،والَ بِي أَنَا أَ ِس َ
ال ْال َم َشقﱠا ِ
يرهُ ،بَ ِل ا ْشتَ ِر ْك فِي احْ تِ َم ِ
ب قُ ﱠو ِة ﷲِ " )(8 :1
يل بِ َح َس ِ
اإل ْن ِج ِ
ِ

االن ھناك الكثير من المواقف التي فيھا نستطيع ان نبقي افواھنا مغلقة و خارجا عن
المشكلة عندما يكون علينا حقا ان نفتح افواھنا و ندخل في المشكلة  .عندنا ينظق الناس
بتجديفات يمكننا ان نبقي افواھنا مغلقة وفقط االستھجان والقول  ,روح غبية مسكينة .او
يمكننا ان نقول لھم  ,ھل تدرك ما تقول ؟ اي فم قذر لديك ! اال يزعجك ان يكون لديك فكر
قذر كھذا ؟
كثيرا ما قلت للناس عندما يستخدمون اسم يسوع في طريقة تجديفية  ,انت! ذلك يجرحني .
انت تتكلم عن شخص انا احبه اكثر من اي شخص اخر  ,الذي مات ليخلصني من خطاياي
 ,و يؤلمني ان اسمعك تتكلم عنه بھذه الطريقة  .احيانا ينزعجون و تدرون ترتسم على
وجوھھم من تظن نفسك  ,وما الى ذلك  .لكن بولس يقول لتيموثاوس ان " ﷲ اعطانا روح
اإل ْن ِجي ِل .
ال ْال َم َشقﱠا ِ
قوة و محبة و نصح " لذلك ال تخجل بربنا بَ ِل ا ْشتَ ِر ْك فِي احْ تِ َم ِ
ت ألَجْ ِل ِ
12
ون أَ
ْ
ﱠ
ْ
ﱠ
ُ
ْ
ُ
يح يَسُو َع
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سنصل بعد قليل الى "
ُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
يُضْ َ
ون" )2تيموثاوس . (12 :3وعد الكتاب المقدس الذي اكره اكثر من اي وعد
طھَ ُد َ
اخر.
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9
ضى ْالقَصْ ِد َوالنﱢ ْع َم ِة الﱠتِي
ضى أَ ْع َمالِنَا ،بَلْ بِ ُم ْقتَ َ
صنَا َو َد َعانَا َد ْع َوةً ُمقَ ﱠد َسةً ،الَ بِ ُم ْقتَ َ
" الﱠ ِذي َخلﱠ َ
ْ
أُ ْع ِطيَ ْ
يح يَسُو َع قَب َْل األَ ْز ِمنَ ِة األَ َزلِيﱠ ِة" ). (9 :1
ت لَنَا فِي ال َم ِس ِ

اذا ﷲ ھو الذي دعانا و خلصنا  ,ليس بحسب اعمالنا  .لم نخلص بحسبب اعمالنا بل
بحسب اھداف ﷲ .
االن ھذه كانت رسالة كان بولس يعلنھا والتي حرفت من قبل المتدينين الذين كانوا
يزحفون الى الكنيسة  .تذكروا ان تيموثاوس كان يخدم في افسس  ,يخدم كنيسة افسس  .و
كانت بذور التدين ھناك مسبقا وقد تجذرت و بدأت بتحويل الناس عن انجيل النعمة الممجد
الذي نادى به بولس  .و يتكلم بولس الى تيموثاوس عن قلقه بخصوص تحولھم بعيدا ان
نعمة ﷲ  ,ويتكلم اليه ان يثبتھم في نعمة ﷲ .
بعد سنوات قليلة كتب يسوع رسالة الى افسس و لم تكن احوال الكنيسة جيدة  .في الواقع ,
دعى يسوع كنيسة افسس الى التوبة و قال اذا لم تتوبي سوف ابعد حضوري عنكم .لقد
وصلوا الى مكان حيث كل دينھم كان اعماال  ,الن الرب قال  ,اعرف اعمالكي  ,وتعبكي .
وصلوا الى عالقة اعمال مع الرب  .وصلوا الى مرحلة ان الخالص مبني على اساس
االعمال  " .من خلصنا ودعانا " قال بولس " ,بيس بحسب العامال بل بحسب مقصده
نعمته  ,التي اعطيت لنا في المسيح يسوع قبل بداءة العالم " .
االن نتيجة العالقة المتدينة مع الرب ھي حقا خسارة للعالقة الن يسوع لم يرد عالقة تدين
معك  .انه يرغب في عالقة محبة معك  .يريدك ان تتواصل معه بالمحبة  .ولھذا قال
الفسس " لقد تركت محبتك االولى " )رؤيا .(4 :2لديكم كل ھذه االعمال  ,لديكم كل انواع
االعمال جارية  ,لكن لدي شيء ضدكم انكم تركتم محبتكم االولى  .ال اريد عالقة تدين
معكم  .اريد عالقة محبة معكم .
وﷲ يسوع يتطلع الى عالقة محبة معك  .ليس مھتما بكل ھذه القوانين و التعليمات و حفظ
اعمالك ناجحة  .انه مھتم فقط بمحبتك له الى اقصى حد  .الى عالقة المحبة ھذه 4 " .ل ِك ْن
ت َم َحبﱠتَ َك األُولَى5 .فَ ْاذ ُكرْ ِم ْن أَي َْن َسقَ ْ
ط َ
ْك :أَنﱠ َك تَ َر ْك َ
ال
ِع ْن ِدي َعلَي َ
ت َوتُبْ َ ،وا ْع َم ِل األَ ْع َم َ
ارتَ َك ِم ْن َم َكانِھَا ،إِ ْن لَ ْم تَتُبْ  ".تلك ھي
األُولَىَ ،وإﱢالﱠ فَإِنﱢي آتِ َ
يك َع ْن قَ ِري ٍ
ب َوأُزَحْ ِز ُح َمنَ َ
ارتَ َك ِم ْن
االعمال التي كان الدافع وراءھا الحب  " .واال فَإِنﱢي آتِ َ
يك َع ْن قَ ِري ٍ
ب َوأُزَحْ ِز ُح َمنَ َ
َم َكانِھَا ،إِ ْن لَ ْم تَتُبْ " اين كان مكان المنارة ؟ يسوع كان ماشيا في الوسط اذا يسوع يقول
سوف اخذ حضوري من بينكم اذا حاولتم بناء عالقة تدين معي  .ذلك ليس ما اريد.اريد
عالقة محبة.
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وھكذا بولس يشجعه  ,في نعمة ﷲ قد دعانا  ,بھذه الدعوة المقدسة  .لكن ﷲ لم يدعوك
بسبب اعمالك او النك كنت تستحق او جديرا  .بل فقط ليحقق اھدافه في المحبة و النعمة
التي اعطيت في المسيح قبل بداية العالم .
" َ 10وإِنﱠ َما أُ ْ
ت " )(10 :1
ظ ِھ َر ِ
ﷲ دائما حبنا لكن المحبة اظھرت :
ْ
يح" )(10 :1
" َ
ُور ُم َخلﱢ ِ
اآلن بِظُھ ِ
صنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
ات تُ َحد ُ
او ُ
ﱢث بِ َمجْ ِد ﷲَِ ،و ْالفَلَ ُ
ك ي ُْخبِ ُر بِ َع َم ِل يَ َد ْي ِه2يَ ْو ٌم إِلَى يَ ْو ٍم يُ ِذي ُع َكالَ ًما"
" 1اَل ﱠس َم َ
)مزامير1 :19و .(2ال اجادل من يقول  ,ﷲ يتكلم الي من خالل الطبيعة  .ﷲ يتكلم الي
من خالل الطبيعة .كم احب ان يكلمني ﷲ من خالل الطبيعة  .كم احب المشي على طول
الشاطيء  .كم احب ان ارى الموج  .كم احب مشاھدة جمال الغروب  .كم احب ان اجلس
تحت النجوم في الصحراء و فقط النظر الى االعلى الى السماوات و الى وسع المجرات .
كم احب ان ارى الجداول العنيفة  .احب يوسيميتي  .احب الطبيعة  .ﷲ يتكلم ألي من
خالل الطبيعة  .ﷲ تكلم من خالل الطبيعة  .ليس لدي جدال في ذلك  .الكتاب المقدس يقول
ان ﷲ يتكلم اليك من خالل الطبيعة  " .يوم الى يوم يذيع كالما وليل الى ليل يبدي علما ال
قول وال كالم ال يسمع صوتھم " نعم انا اؤمن ان ﷲ يمكنه ان يتكلم اليك عندما تخرج الى
الصحراء  .عندما تطلع الى الجبال  .عندما تأخذ يوم االحد اجازة و تذھب فحسب الى
الطبيعة و تستمتع فقط بجمال خليقة ﷲ  .اؤمن ان ﷲ يتكلم اليك ھناك .ليس لدي اي جدل
في ذلك .
لكن ما اليمكن للطبيعة ان تقوله لك ھو كم يحبك ﷲ  .لقد تطلب االمر اكثر من الطبيعة
الظھار ذلك  .تطلب االمر يسوع المسيح  .مثير لالھتمام انه اينما اراد الرب اظھارمحبته
لك او اثباتھا  ,دائما يشير الى الصليب .ھكذا احبنا ﷲ قبل وجود العالم  ,حيث اظھر نفسه
بظھور مخلصنا يسوع المسيح .
" الﱠ ِذي أَ ْب َ
ط َل ْال َم ْو َ
ت " ). (10 :1
االن ھنا بولس محكوم بالموت  .يقول نيرو  ,حكم الموت عليه  ,لكن بولس ان ﷲ قد ابطل
الموت  .اوه اشكر الرب على الحياة التي لنا .
اس َ
اإل ْن ِجي ِل. (10 :1) ".
" َوأَنَ َ
ار ْال َحيَاةَ َو ْال ُخلُو َد بِ َو ِ
ط ِة ِ
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المسيحي ال يموت  .من الخطأ القول ان ابنا  uقد مات  .المسيحي ال يموت  .قال بولس
1
ض بَي ُ
ض ﱡي . "،عندما يعود جسدي الى التراب
الرسول " ألَنﱠنَا نَ ْعلَ ُم أَنﱠهُ إِ ْن نُقِ َ
ْت َخ ْي َمتِنَا األَرْ ِ
ت بِنَا ٌء ِم َن ﷲِ ،بَي ٌ
وع بِيَ ٍد ،أَبَ ِديﱞ .
اوا ِ
 .تتحلل وتعود الى التراب " .فَلَنَا فِي ال ﱠس َم َ
ْت َغ ْي ُر َمصْ نُ ٍ 3
2
س فَ ْوقَھَا َم ْس َكنَنَا الﱠ ِذي ِم َن ال ﱠس َما ِءَ .وإِ ْن ُكنﱠا
فَإِنﱠنَا فِي ھ ِذ ِه أَ ْيضًا نَئِ ﱡن ُم ْشتَاقِ َ
ين إِلَى أَ ْن نَ ْلبَ َ
4
ين ،إِ ْذ لَ ْسنَا نُ ِري ُد أَ ْن نَ ْخلَ َعھَا بَلْ
ين فِي ْال َخ ْي َم ِة نَئِ ﱡن ُم ْثقَلِ َ
وج ُد ُع َراةً .فَإِنﱠنَا نَحْ ُن الﱠ ِذ َ
الَبِ ِس َ
ين الَ نُ َ
5
س فَ ْوقَھَا ،لِ َك ْي يُ ْبتَلَ َع ْال َمائِ ُ
صنَ َعنَا لِھ َذا َع ْينِ ِه ھُ َو ﷲُ ،الﱠ ِذي
ت ِم َن ْال َحيَا ِةَ .ول ِك ﱠن الﱠ ِذي َ
أَ ْن نَ ْلبَ َ
6
أَ ْع َ
ُون الرﱡ
ون
طانَا أَ ْيضًا َعرْ ب َ
ون أَنﱠنَا َونَحْ ُن ُم ْستَ ْو ِطنُ َ
ون ُك ﱠل ِحي ٍن َو َعالِ ُم َ
وح .فَإ ِ ًذا نَحْ ُن َواثِقُ َ
ِ
7
ان8 .فَنَثِ ُ
ان نَ ْسلُ ُ
ق َونُ َسرﱡ بِاألَ ْولَى
فِي ْال َج َس ِد ،فَنَحْ ُن ُمتَ َغرﱢ ب َ
ك الَ بِ ْال ِعيَ ِ
اإلي َم ِ
ُون َع ِن الرﱠبﱢ  .ألَنﱠنَا بِ ِ
ﱠب َع ِن ْال َج َس ِد َونَ ْستَ ْو ِط َن ِع ْن َد الرﱠبﱢ "2 ).كورنثوس. (8-1 :5
أَ ْن نَتَ َغر َ
عندما يموت المسيحي  ,بدال من قول  ,اوه ,مات االسبوع الماضي  ,فلنقل انه انتقل
االسبوع الماضي  .ھل رأيت جون مؤخرا؟ اوه  ,الم تسمع  ,لقد انتقل الى قصر جميل  .لم
يعد يحيا في تلك الخيمة القديمة ".الﱠ ِذي أَ ْب َ
ط َل ْال َم ْو َ
ار ْال َحيَاةَ َو ْال ُخلُو َد".
ت َوأَنَ َ
قال يسوع لمرثا " انا ھو القيامة  ,والحياة " نعم يارب اعلم انه في اليوم االخير سيقوم .
كال قال يسوع " انا ھو القيامة والحياة " انا ھنا االن  ,و " من آمن بي وان مات فسيحيا
.وان امنتي بي لن تموتي ابدا " قال " ھل تؤمنين ؟" )يوحنا 25 :11و  (26تلك ھي
البشارة  .تلك اخبار سارة لدينا علينا ان نعلنھا  .ﷲ ابطل الموت  .من يحيا و بؤمن لن
يموت .ذلك مھم وذلك مرغوب  .ھيا انتقل  .ال اريد ان احيا في ھذه الخيمة القديمة البالية
الى االبد .
كل يوم احياه ﷲ يجعل االمر اسھل شيئا فشيئا ,الرغبة تزداد في االنتقال .انني اعاني من
االم و صرير لم اعاني منه من قبل قط  .اعاني كثيراحين اسير على االرض في الصباح .
اقصد  ,يتطلب وقتا حتى تحمى مفاصلي  .ارجلي تقتلني في الصباح  ,باالخص بعد
مجموعة من لعبات التنس  .ليس االمر مضحكا  ,انه تعيس  ,التقدم في السن  .الخيمة
القديمة تتحلل ببطء لكن لدي بناء من ﷲ فھو قد ابطل الموت م جلب لنا حياة الخلود .
" 11الﱠ ِذي ُج ِع ْل ُ
ار ًزا َو َرسُوالً َو ُم َعلﱢ ًما لِألُ َم ِم. (11: 1) ".
ت أَنَا لَهُ َك ِ
االمور الثالثة التي دعي بولس للقيام بھا .ھي انه كان واعظا  ,كان رسوال  ,وكان معلما .
عين ﷲ الوعظ لجلب الغير مؤمن الى االيمان في يسوع المسيح  .الوعظ ليس للمؤمن او
للقديس او للكنيسة  ,الوعظ لغير المتجدد  .النه في الوعظ ,انا اعلن لغير المتجدد اخبار ﷲ
سارة  .ليس عليك ان تستمر في الخطيئة وتموت في خطيتك و اثمك  .يمكنك ان تحصل
على حياة ابدية من خالل يسوع المسيح  .تب  ,امن بالرب يسوع المسيح .ذلك وعظ .
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التعليم ھو ما تحتاج اليه الكنيسة  .االن ضعف الكنيسة اليوم ھو ان ھناك الكثير من الوعظ
و ليس ھناك ما يكفي من التعليم  .لقد تم وعظ الكنيسة تقريبا الى حد الموت  ,وما تحتاجه
ھو التعليم  .تعليمنا كيف نسلك  ,كيف ننمو  ,كيف نتطور في عالقتنا مع الرب  .ذلك ما
تحتاجه الكنيسة  .تعليم الكلمة  .في ذلك تفشل الكنيسة في خدمة تعليم حقيقي .اذا بولس كان
لديه تجميعا بين خدمة الوعظ و التعليم  .مدعوا كرسول .
12
ور أَ ْيضًا .ل ِكنﱠنِي " )(12 :1
ب أَحْ تَ ِم ُل ھ ِذ ِه األُ ُم َ
" لِھ َذا ال ﱠسبَ ِ

ھذه االمور تعلمون  ,انا في السجن  ,لقد تم الحكم علي بالموت وكل ذلك بسبب تعليمي و
وعظي انني  .لكن يقول :
" لَس ُ
ْت أَ ْخ َجلُ ،ألَنﱠنِي َعالِ ٌم بِ َم ْن آمنت " ). (12 :1
االن الحظ  ,لم يقل انا اعلم ما ھو ايماني ھناك الكثير من الناس اليوم يقولون  ,حسنا انا
اعلم ما ھو ايماني  .انا اوثوذكسي  .انا اؤمن بأبوستلس كرييد  .انا اؤمن  ,يعرفون ما ھو
ايمانھم  .لكن االمر ليس ما تؤمن بل بماذا تؤمن بل بمن تؤمن ذلك ھو المھم  " .النني
عالم بمن آمنت " .
" َو ُموقِ ٌن أَنﱠهُ قَا ِد ٌر أَ ْن يَحْ فَ َ
ظ َو ِدي َعتِي إِلَى ذلِ َك ْاليَ ْو ِم. (12 :1) ".
لقد كرست حياتي له .انا مقتنع انه يستطيع الحفاظ عليھا .انا اعرف بمن آمنت .صحيح انك
اورثوذوكسي  ,لكن كريد لن يخلصك  ,فقط يسوع المسيح يستطيع تخليصك  .ليس االيمان
بنظام  .ليس االيمان بديانة  .ليس االيمان بمذھب .انه االيمان بشخص الذي ي َُخلِص .انه
االيمان بيسوع المسيح  .لذا نعلم ,اننا نحتاج الى معرفة الشخص الذي آمنا به.
قال بولس " َو ُموقِ ٌن أَنﱠهُ قَا ِد ٌر أَ ْن يَحْ فَ َ
ظ َو ِدي َعتِي إِلَى ذلِ َك ْاليَ ْو ِم" الكلمة "الوديعة" في
اليونانية كلمة مثيرة لالھتمام  .انھا كلمة تستخدم لوضع وديعة في بنك .لقد اودعتھا .لذا انا
اودعت حياتي له  .وھو قادر على الحفاظ عليھا  .قد يقطع نيرو رأسي لكن الرب قادر ان
يخفظ حياتي النني اعلم بمن آمن .انا متيقن انه قادر على حفظ حياتي .
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حيث ان ھؤالء المعلمين الكذبة الذين اتوا .وتذكرون بولس في رسالته االخيرة في اخر
زيارته المسجلة في سفر االعمال ,مع شيوخ افسس ,حين اتى الى مالطا و ارسل رسالة
الى الشيوخ في افسس ليلتقوه في مالطا النه كان في عجلة الى العودة الى اورشليم  ,اراد
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العودة الى ھناك قبل الفصح  ,حتى يقدم المساعدات الى كنيسة اورشليم التي جمعھا من
كنائس االمم  .وھكذا التقوه على الشاطيء  ,السفينة كانت ھناك تنتظر بولس  .وتكلم الى
شيوخ افسس .وقال انا ذاھب الى اورشليم  .ال اعلم مالذي سيحدث  .كل ما اعرفه انه اينما
اذھب الروح القدس يحذرني انني سأقيد .ابعد من ذلك ال اعلم شيئا ,فا uلم يظھر لي اكثر
من ذلك .
اريدكم ان تشھدوا  ,انني كنت شاھدا امينا ليل نھار ليسوع المسيح حيث عشت بينكم وقلت
لكم واظھرت لكم امور الرب .االن قال اعلم انه حين ارحل  ,ذئاب خاطفة ستأتي وليس
لدوافع نقية في الحقيقة  .لن يخافوا على قطيع الرب .بل لجلب تعاليم مھلكة .وحتى من
وسطكم  ,سيقوم اناس و يحاولون جذب الناس وراءھم  ,محاولين خلق مجاميع تحزب
صغيرة  .وكان بولس يبكي  .قال اعلم ان ھذا سيحدث .ال استطيع ايقافه  .لكنه شجعھم الى
امانة الكلمة و امانة التعليم الذي اعطي لھم .
حسنا ,ذلك كان صحيحا .بعد ان رحل بولس ,دخل ھؤالء  .و لھذا تيموثاوس ھناك يحاول
معارضة ھذه التعاليم التي ترفع رؤوسھا القبيحة في كنيسة افسس و ھؤالء الرجال الذين
حاولوا خلق مجاميع تحزب واالنقسامات من خالل ھذه التعاليم الغريبة و اعتناق بعض
13
ْ
َ
ْ
َ
َ
االمور الغريبة  .قال بولس"
يح الﱠ ِذي َس ِم ْعتَهُ ِمنﱢي".
ﱠح
ص
ال
م
ال
ك
ال
ة
ُور
ص
ب
ﱠك
س
م
ت
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
" 14اِحْ َف ِظ ْال َو ِدي َعةَ الصﱠالِ َحةَ ") . (14 :1
وھي الحق  ,كلمة ﷲ .
14
ْ
َ
َ
َ
س السﱠا ِك ِن فِينَا15.أَ ْن َ
حْ
الرﱡ
ين فِي
ب
ة
ح
ل
ﱠا
ص
ال
ة
ع
ي
د
و
ال
ظ
ف
ا
"
ت تَ ْعلَ ُم ھ َذا أَ ﱠن َج ِمي َع الﱠ ِذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
وح ْالقُ ُد ِ
ِ
وجانِسُ . (15-14 :1) ".
أَ ِسيﱠا ارْ تَ ﱡدوا َعنﱢي ،الﱠ ِذ َ
يج ﱡلسُ َوھَرْ ُم َ
ين ِم ْنھُ ْم فِ َ

ھؤالء الذين في اسيا قد اداروا ظھورھم على بولس .لم يعد يستطيع ان يؤثر بقوة ھناك .
لم يعد لديھم اي خوف لسلطته الرسولية لتصحيح تعاليمھم الخاطئة بعد واصبحوا اقوياء
في ھرطقتھم و جذب الناس النفسھم  .بولس يسمي بعضھم " ارتدوا عني "  .ياله من
شيء محزن  .بولس كان االن تقريبا قد تُرك وحيدا .مع حكم االعدام  ,حتى ديماس الذي
كان رفيقه لوقت طويل تركه  .واخرون ھربوا .فقط لوقا بقي معه ھناك في روما ,لكن كان
ُس.
يسيفُور َ
ھناك اخ امين وھو أُنِ ِ
16
احنِي َولَ ْم يَ ْخ َجلْ بِ ِس ْل ِسلَتِي"
يرةً أَ َر َ
ُس ،ألَنﱠهُ ِم َرارًا َكثِ َ
يسيفُور َ
ت أُنِ ِ
ْط الرﱠبﱡ َرحْ َمةً لِبَ ْي ِ
" لِيُع ِ
). (16 :1
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ُس ذھب الى روما و بحث في
يسيفُور َ
كان بولس مقيدا بسالسل في زنزانة في روما و أُنِ ِ
الزنازين الى ان اخيرا وجد بولس ھناك و خدمه وشجعه .
18
17
ان فِي رُو ِميَةََ ،
ْط ِه الرﱠبﱡ أَ ْن يَ ِج َد َرحْ َمةً ِم َن
" بَلْ لَ ﱠما َك َ
طلَبَنِي بِأ َ ْوفَ ِر اجْ تِھَا ٍد فَ َو َج َدنِي .لِيُع ِ
ُس أَ ْن َ
ْرفُهُ َجيﱢدًا. (18-17 :1) ".
الرﱠبﱢ فِي ذلِ َك ْاليَ ْو ِمَ .و ُكلﱡ َما َك َ
ان يَ ْخ ِد ُم فِي أَفَس َ
ت تَع ِ

ُس ھذا كان رجال مباركا و خدم بولس حينما كان في افسس و ثم اتى الى
يسيفُور َ
لھذا أُنِ ِ
روما و بحث عنه الى ان وجده و ھناك ايضا خدمه  .بولس شكر رحمة ﷲ و بركته من
اجله .
االصحاح 2
"1فَتَقَ ﱠو أَ ْن َ
ت يَا ا ْبنِي بِالنﱢ ْع َم ِة " ). (1 :2
فكما ترى التدين ھو ما يھدد الكنيسة ھذه الفكرة انك تستطيع ان تعمل بنفسك للدخول في
الحضور االلھي .لذا "تقو في النعمة " .
2
ون
ين ،أَ ْو ِد ْعهُ أُنَاسًا أُ َمنَا َء ،يَ ُكونُ َ
ير َ
يح يَسُو َعَ .و َما َس ِم ْعتَهُ ِمنﱢي بِ ُشھُو ٍد َكثِ ِ
" الﱠتِي فِي ْال َم ِس ِ
أَ ْكفَا ًء أَ ْن يُ َعلﱢ ُموا َ
ين أَ ْيضًا(2-1 :2) ".
آخ ِر َ

اذا ھكذا نشر االنجيل  .كما قال بولس تذكرون االمور التي قلتھا لكم و التي علمتھا الخوة
كثيرين بينكم  .االن انتم خذوا نفس التعاليم و علموھا بأمانة ألخوة يكونون مقتدرين على
تعليم اخرين .تلمذة الناس على الثقة با ,uاستثمار حياتكم في حياة اخرين  .ونحن نكبر في
السن سعينا الى استثمار حياتنا في خدمات شابة  ,مشاركين معھم  ,قاضين وقتا معه ,
معلمين اياھم  ,مكرسين اياھم بكلمة الرب  ,حتى حين يخرجون يعطون نفس الشيء الى
اناس امناء  ,الذين بدورھم سيعلمون اخرين .
عندما بدأنا خدمتنا ھنا في كالفري جابل ,التقينا بمجموعة من الرجال و في كثير من
ليال في االسبوع  .لسنتين  ,السنتين االوليتين خمسة ليالي
االحيان مع زوجاتھم خمسة ٍ
قضيناھا معا ُمو ِدعين ھؤالء الرجال تعليم كلمة ﷲ  ,دارسين عدة اسفار  ,و سرنا معھم في
الكتاب المقدس كله  .بعد سنتين مع ھؤالء الرجال  ,حان الوقت  ,يا اصدقاء ابدأوا انتم
بتعليم الكتاب المقدس في بيتكم  .و ھكذا بدأوا بتعليم دراسات الكتاب المقدس بأنفسھم في
بيوتھم  .كنت كل اسبوع اتلقى اتصاالت منھم حين كانوا يدرسون في تلك الليلة  ,فيكون
لديھم عادة الئحة من االسئلة  ,يسألونھا قبل ان يدخلوا الى درسھم الكتابي  ,صار عندھم
دروس كتاب مقدس في بيوتھم .
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بعد سنتين الناس الذين نالوا الخالص في دروس الكتاب المقدس التي حضروھا صار
عندھم دروس كتاب مقدس خاصة بھم  .تم تمرير ذلك من جيل روحاني الى جيل روحاني
 .الذين خرجوا و الحقا بدأوا بتعليم دروس كتاب مقدس خاص بھم  .وھكذا يستمر االمر و
يستمر  .ھكذا يتم التمرير  ,انت تعلم بأمانة اناسا يكونون قادرين على تعليم اخرين  .تتلمذ
اخرين و ھم بدورھم يمكنون من نلمذة اخرين  .وھكذا يستمر التوالي .
قال بولس :
ْ
"3فَا ْشتَ ِر ْك أَ ْن َ
يح").(3 :2
ت َك ُج ْن ِديﱟ َ
ال ْال َم َشقﱠا ِ
ت فِي احْ تِ َم ِ
صالِ ٍ
ح لِيَسُو َع ال َم ِس ِ
نحن في حرب حقيقية  ,حرب قوية .انھا حرب على قدر االنسان االبدي .انھا حرب متقدة.
العدو قاس .انه يھاجم ليل نھار .ال يھدأ ابدا .الضغط كبير" .احتمل المشقات" قال بولس.
"كجندي" تمسك جيدا.
4
ْس أَ َح ٌد َوھُ َو يَتَ َجنﱠ ُد يَرْ تَبِ ُ
ض َي َم ْن َجنﱠ َدهُ").(4 :2
" لَي َ
ال ْال َحيَا ِة لِ َك ْي يُرْ ِ
ك بِأ َ ْع َم ِ

وتلك ھي مشكلتنا على االغلب  .كما قال يسوع "»فَاحْ تَ ِر ُزوا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم لِئَالﱠ تَ ْثقُ َل قُلُوبُ ُك ْم فِي
ُصا ِدفَ ُك ْم ذلِ َك ْاليَ ْو ُم بَ ْغتَةً)".لوقا .(34 :21ياتيك فجأة  .يسوع
وم ْال َحيَا ِة ،فَي َ
ار َو ُس ْك ٍر َوھُ ُم ِ
ُخ َم ٍ
يتكلم عن االشوالك التي تنمو وتخنق الحنطة  .معرفا ً االشواك  ,قال الرغبة في الغنى ,
اھتمامات ھذه الحياة و الرغبة في امور اخرى تخنق امانة البشارة في حياتھم  .اذا
اھتمامات ھذه الحياة يمكن ان تخنق االمانة  .ال يوجد رجل في حرب  ,ال يوجد رجل
يذھب الى الحرب و يحمل السالح ويتورط في امور الحياة الدنيوية  .انا في حرب وال
اغوص في مستنقع ھموم الحياة .
رغبتي ھي انني :
ض َي َم ْن َجنﱠ َدهُ(4 :2) ".
" لِ َك ْي يُرْ ِ
فكما ترى  ,لقد قمت بااللتزام بأوامر الجنرال الذي اخدم  .حتى ادخل الى الحرب  ,انني
في الدعوة  .في اي وقت يمكنه ان يأمرني بالتحرك  ,يجب ان اكون جاھزا  .اريد ان افرح
الذي دعاني الكون جنديا  .تلك ھي رغبة كل حياتي ,ان افرح الرب الذي دعاني الى
الحرب.
5
ان أَ َح ٌد ي َُجا ِھ ُد " )(5 :2
" َوأَ ْيضًا إِ ْن َك َ
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االن بولس ھنا كان يشير الى االولمبيات و منافسات المصارعة في االولمبيات .ومنافسات
المصارعة في تلك االيام كانت تسمى بالمجاھدة  ,يكافحون ليسيطروا على بعضھم
البعض .رميه خارج الحلبة .وتثبيته على ظھره  " .ان كان احد يجاھد"
" الَ يُ َكلﱠ ُل إِ ْن لَ ْم ي َُجا ِھ ْد قَانُونِيًّا" )(5 :2
كما ترون ,الحكم يمكنه التصفير في وجھك و يقول ذلك خطأ ,لقد ضربته بعد ان قلت "
استراحة" لن تكلل ما لم تجاھد قانونيا  .ھناك قوانين عليك ان تتبعھا في المصارعة .
" 6يَ ِجبُ أَ ﱠن ْال َحر َ
ﱠاث الﱠ ِذي يَ ْت َعبُ " )(6 :2
الرجل الموجود في الحقل و يتعب يحصل على ثمر الحصاد االول .انت قادر ان تأكل
وانت تعمل في الحقل ,ملتقطا الثمار .يمكنك اكل الثمر.
7
انه  " :يَ ْشتَ ِر ُ
ْط َك الرﱠبﱡ فَ ْھ ًما فِي ُكلﱢ َش ْي ٍء8 .اُ ْذ ُكرْ
ار .ا ْفھَ ْم َما أَقُولُ .فَ ْليُع ِ
ك ھُ َو أَ ﱠوالً فِي األَ ْث َم ِ
ب إِ ْن ِجيلِي" )(8-6 :2
تِ ،م ْن نَس ِْل َدا ُو َد بِ َح َس ِ
يَسُو َع ْال َم ِسي َح ْال ُمقَا َم ِم َن األَ ْم َوا ِ

ھذا جوھر االنجيل ,قيامة يسوع المسيح .ال تنس ذلك  .تذكر القيامة  ,من دون ذلك ليس لنا
بشارة .وھو يشجعه للعودة الى قلب االنجيل  .و تجد انه اينما ذھبوا جوھر الرسالة ,
الشيء الذي جعل المسيحية تختلف عن البوذية و الكونفوشيوسية او اي نظام ديني اخر ھو
قيامة يسوع المسيح من الموت  .لذا فھو يذكره بذلك االختالف الفريد في المسيحية.
9
ب .ل ِك ﱠن َكلِ َمةَ ﷲِ الَ تُقَيﱠ ُد(9 :2) ".
ت َحتﱠى ْالقُيُو َد َك ُم ْذنِ ٍ
" الﱠ ِذي فِي ِه أَحْ تَ ِم ُل ْال َم َشقﱠا ِ

يمكنھم تقييدي  ,يمكنھم تقييد ذراعي بالجندي بجانبي ,الى ھذا الحارس ,لكن ال يمكنھم
تقييد كلمة الرب.
10
صلُوا ھُ ْم أَ ْيضًا َعلَى
ين ،لِ َك ْي يَحْ ُ
ار َ
" ألَجْ ِل ذلِ َك أَنَا أَصْ بِ ُر َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء ألَجْ ِل ْال ُم ْختَ ِ
يح يَسُو َعَ ،م َع َمجْ ٍد أَبَ ِديﱟ(10 :2) ".
ْال َخالَ ِ
ص الﱠ ِذي فِي ْال َم ِس ِ

اذا انا احتمل ھذه االمور بسبب ﷲ اختار ناس محددين لينالوا الخالص .وان كان
بتضحيتي  ,بتكريسي  ,اجلب معرفة يسوع المسيح  ,فعظيم  .رغبتي ھي في رؤية
الخالص ,الذي في المسيح يسوع ,حتى يتشاركوا مجد االبدية كأبن ﷲ  .لذا قال في مكان
18
اض ِر الَ تُقَاسُ بِ ْال َمجْ ِد ْال َعتِي ِد أَ ْن يُ ْستَ ْعلَ َن فِينَا:8) ".
ان ْال َح ِ
اخر " فَإِنﱢي أَحْ ِسبُ أَ ﱠن آالَ َم ال ﱠز َم ِ
. (18
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اوه نعم  ,االوضاع صعبة االن .نعم انھا جد صعبة  .نھم ليست سھلة .ھناك معاناة .لكن ال
يمكن مقارنتھا بالمجد االبدي .لذا قال ,آالم الزمن الحاضر الخفيفة  .خفيفة يا بولس؟ تقول
انك مرة رجمت  ,ثالث مرات ضربت بالعصي  ,ثالث مرات تلقيت تسعو وثالثين جلدة,
17
ضيقَتِنَا
لقد تحطمت بك السفينة  ,ضربت سجنت ,كم مرة؟ وتقول خفيفة ؟ " ألَ ﱠن ِخفﱠةَ ِ
ئ لَنَا أَ ْكثَ َر فَأ َ ْكثَ َر ثِقَ َل َمجْ ٍد أَبَ ِديًّا" ) 2كورنثوس . (17 : 4مقارنة مثيرة لالھتمام
ْال َو ْقتِيﱠةَ تُ ْن ِش ُ
 ,خفة ضيقتنا الوقتية  ,ثقل مجد ابدي  .لذا احتمل المشقات كجندي صالح  .ال تدع االمور
تتشابك في امور العالم  .اسعى الى افراح الذي دعاك لتكون جنديا صالحا.
11
صا ِدقَةٌ ِھ َي ْال َكلِ َمةُ :أَنﱠهُ إِ ْن ُكنﱠا قَ ْد ُم ْتنَا َم َعهُ فَ َسنَحْ يَا أَ ْيضًا َم َعهُ. (11 :2) ".
"
َ

سوف يأخذون حياتي قريبا جدا ,لكن ھذه حياة جسدية  ,لكنني سوف اذھب الى الحيا معه .
" 12إِ ْن ُكنﱠا نَصْ بِ ُر فَ َسنَ ْملِ ُ
ك أَ ْيضًا َم َعهُ .إِ ْن ُكنﱠا نُ ْن ِك ُرهُ فَھُ َو أَ ْيضًا َسيُ ْن ِك ُرنَا13 .إِ ْن ُكنﱠا َغ ْي َر أُ َمنَا َء
فَھ َُو يَ ْبقَى أَ ِمينًا ،لَ ْن يَ ْق ِد َر أَ ْن يُ ْن ِك َر نَ ْف َسهُ. (13-12 :2) " .
ھناك بعض الناس يقولون بافتخار  ,حسنا ان ال اؤمن بيسوع المسيح فحسب .ماذا يعني؟
امنت او لم تؤمن ال يؤثر ذلك على حقيقة نك ضئيل  .يمكنك ان تنكره لكنه ال ينكر ذاته .
ذلك مستحيل ان ينكر وجود ذاته  .لذا قولك انا ال اؤمن بان يسوع ابن ﷲ يشبه قول انا ال
اؤمن بان  2زائد 2يساوي اربعة .انا انظر اليك فحسب وارى انك مجنون صغير  ,لكن ال
بأس في ذلك  ,ان لديك الحق لتكون مجنونا لكن ال يمكنك تغيير الحقائق  .ايمانك او عدم
ايمانك ال يغير الحقيقة على االطالق.
حقيقة ان يسوع المسيح ھو ابن ﷲ  ,انه مات الجل خطايانا  ,ھي حقيقة باقية سواء امنت
ام لم تؤمن  .فكما ترى  ,تؤمن ام ال تؤمن ال تؤثر فيه اطالقا .انھا حقيقة تؤثر فيك بجدية و
الى االبد  .و لذا غباء القول حسنا انا ال اؤمن واعتقد انه غير موجود فقط النك ال تؤمن .
يمكنك ان تنكر الحق لكنه ال ينكرھا  .ال يمكنه انكار نفسه و ال ما فعله  .لذا ان كنا ال نؤمن
 ,فذلك مازال حقيقة  .ال يمكنه انكار نفسه .
14
ُ
اح ُكوا بِ ْال َكالَ ِم .األَ ْم ُر َغ ْي ُر النﱠافِ ِع
اشدًا قُ ﱠدا َم الرﱠبﱢ أَ ْن الَ يَتَ َم َ
ورُ ،منَ ِ
لذا  " ,فَ ﱢكرْ بِھ ِذ ِه األ ُم ِ
ين(14 :2) ".
لِ َش ْي ٍء ،لِھَ ْد ِم السﱠا ِم ِع َ

ھناك الذين يدخلون في الكلمات و المفاھيم و اللوي في الكالم ,الى اخره من تلك االساليب
 ,واللعب في اآليات  ,و ھي في الحقيقة غير مفيدة على االطالق .ھل تعرفون ان الكنيسة
انقسمت بسبب نقاش على كم من المالئكة يمكنھم الوقوف على رأس دبوس؟ كان الناس
يتجادلون على ذلك  .ذلك لن يساعد احدا .و تنظر الى الكثيرمن ھذه االمور التي ياتي بھا
14
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الناس و خلقوا الكثير من االنقسامات  .كيف تعمدت يا اخ ؟ تعرفون فيبدأون  ,ذلك ليس
تعميدا حقيقيا .و عليك ان تتعمد بالطريقة الصحيحة ,تعمدت الى الوراء؟ اوه ال يجب ان
يكون الوجه الى االسفل  .تلك ھي الطريقة الوحيدة  .و يدخلون في ھذه االمور السخيفة
وكل ما تفعله ھذه االمور ھو افساد الناس  ,وافساد السامعين.
" 15اجْ تَ ِھ ْد أَ ْن تُقِي َم نَ ْف َس َك ُِ ِuم َز ُكىَ ،عا ِمالً الَ ي ُْخ َزىُ ،مفَصﱢ الً َكلِ َمةَ ْال َح ﱢ
ق بِاال ْستِقَا َم ِة" .
). (15 :2
ھذا العدد بالذات مان الملھم لسكوفيلد في وضع تشريعات في كتاب مقدس سكوفيلد ,فعال
مفصال كلمة الحق باستقامة  .اعتقد انه تخطى ذلك قليال .لكنه مثير لالھتمام ان ھذا العدد
ھو ما الھمه لعمل التشريعات  ,وباالخص في كتاب مقدس سكوفيلد حيث يظھر تشريعات
البراءة  ,تشريعات الحكومة  ,تشريعات القانون  ,تشريعات النعمة  ,و تشريعات زمن
المستقبل في حكم المسيح  .التشريعات مفصلة بالحق  .مھم جدا ان نفصل الكلمة في الحق
 .ندرس  .مھم جدا ان ندرس .
ُور" )(16 :2
اطلَةُ ال ﱠدنِ َسةُ فَاجْ تَنِ ْبھَا ألَنﱠھُ ْم يَتَقَ ﱠد ُم َ
" األَ ْق َوا ُل ْالبَ ِ
ون إِلَى أَ ْكثَ ِر فُج ٍ
ھناك من يحولون نعمة ﷲ الى عباءة تغطي فسقھم  .حسنا ,ﷲ مستعد جدا للغفران و
مملوء نعمة  ,ال يھم حقا ان كنا نفعلھا الننا يمكننا فقط ان نطلب منه الغفران في الحال فھو
مملوء نعمة و سيغفر  .لذا دعونا نفعلھا و ثم سنطلب نعمة ﷲ لتغفر لنا  .كال  ,ھذا النوع
من الكالم الفارغ و االقوال الدنسة الباطلة فقط تزيد الى الفجور .
قال بولس بنفسه  ,انذھب و نخطيء بكثرة حتى تزيد النعمة؟ حاشا ! كيف نحيا فيھا بعد
ونحن اموات عن الخطيئة ؟ نعمة ﷲ ليست عذرا او سببا يدعنا نذھب و نحيا بتھور قائلين
 ,حسنا  ,نعمة ﷲ ستغطيني  .كالم باطل  .كونوا حذرين منه .
17
ين ِم ْنھُ ْم ِھي ِمينَايُسُ َوفِيلِيتُسُ " ). (17 :2
" َو َكلِ َمتُھُ ْم تَرْ َعى َكآ ِكلَ ٍة .الﱠ ِذ َ

اقصد ,بولس ال يمانع تسمية االشخاص ,اليس كذلك؟ بولس عيب عليك  .سأكتب رسالة
اشتكيك .
18
ار ْ
ان قَ ْو ٍم(18 :2) ".
ان إِي َم َ
ص َ
ان َزا َغا َع ِن ْال َحقﱢ ،قَائِلَي ِْن» :إِ ﱠن ْالقِيَا َمةَ قَ ْد َ
ت« فَيَ ْقلِبَ ِ
" اللﱠ َذ ِ

شھود يھوة يقولون ان القيامة قد مضت اصال و يسوع اتى في عام  .,1914الم تعرفوا
ذلك ؟ اوه ظننت ان كل عين ستراه  .اوه ال  ,فقط الذين لديھم عيون روحية  .الذين كانوا
يعيشون في المقر الرئيسي رأوه في نيويورك روحيا بعيون روحية  .وقد احل حكمه في
15
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غرفة سرية و ھو يحكم االن من ھذه الغرفة السرية من خالل ھؤالء الناس في نيويورك .
لكننا االن في عصر الملكوت .ابليس مقيد .مجدا . u
ان كان ھذا عصر النعمة  ,فأنا اشعر بخيبة امل كبيرة .كنت متأمال بما ھو افضل من ھذا.
كم اتمنى لو ان الرب لم يضع عليه سلسلة طويلة كھذه  .فمازال لديه ما يكفي من الحبل
18
ار ْ
ان
ص َ
ان َزا َغا َع ِن ْال َحقﱢ ،قَائِلَي ِْن» :إِ ﱠن ْالقِيَا َمةَ قَ ْد َ
ت« فَيَ ْقلِبَ ِ
ليسبب لي المشاكل " .اللﱠ َذ ِ
ان قَ ْو ٍم" انھم يقلبون الكثير من الناس الى ھذا التعليم الغريب من عندھم  ,جالبين اناسا
إِي َم َ
كثيرة خلف ھذا .
19
ﱠاس َخ قَ ْد ثَبَ َ
ين ھُ ْم لَهُ«" .
ت ،إِ ْذ لَهُ ھ َذا ْال َخ ْت ُم» :يَ ْعلَ ُم الرﱠبﱡ الﱠ ِذ َ
" َول ِك ﱠن أَ َس َ
اس ﷲِ الر ِ
)(19 :2

ين ھُ ْم لَهُ« "
" »يَ ْعلَ ُم الرﱠبﱡ الﱠ ِذ َ
يح«(19 :2) ".
" َو» ْليَتَ َجنﱠ ِ
ب ِ
اإل ْث َم ُكلﱡ َم ْن يُ َس ﱢمي ا ْس َم ْال َم ِس ِ
ان اتخذت اسم المسيحية ,اتخذت اسم المسيح  ,فابتعد عن االثم  .ﷲ يعلم الذين ھم له .
ض ٍة فَقَ ْ
ب َوفِ ﱠ
ف أَ ْيضًاَ ،وتِ ْل َك
ب َو َخ َز ٍ
ط ،بَلْ ِم ْن َخ َش ٍ
ْس آنِيَةٌ ِم ْن َذھَ ٍ
" َول ِك ْن فِي بَ ْي ٍ
ير لَي َ
ت َكبِ ٍ
ان(20 :2) ".
لِ ْل َك َرا َم ِة َوھ ِذ ِه لِ ْلھَ َو ِ
بولس ھنا يشير الى الكنيسة كبيت كبير .يسوع في مثل الملكوت اشار الى ان الكنيسة
سوف تصبح شيئا لم ينوي الرب ان تصبحه  .االمثال السبعة في انجيل متى .االصحاح12
و ,13مسالة زمن الملكوت  .يتحدث عن الكنيسة .
انه كحبة خردل  ,وتلك صغيرة جدا .لكنھا حين كانت تزرع تنمو الى شجرة كبيرة  .انتظر
لحظة  .خردل  .تدرون ليس لديھم شجر الخردل  ,لديھم شجيرات خردل  .لتحصل على
شجرة يجب ان يكون لديك نمو صحيح .و الطيور السماء تاتي وتسكنھا  .الطيور دائما في
الكتاب المقدس ترمز الى الشرير  .تذكرون مثل البذرة التي وقعت على جانب الطريق
واتت الطيور سلبتھا  .االن الطيور كانت ابليس الذي اتى وسلب الكلمة ولم تقدر ان تتجذر
 .مالذي يقوله  ,ابليس سيسكن في فروع الكنيسة ؟ اوه نعم  ,لقد وجد مسكنا بين فروع
الكنيسة .
يخرج الكثير من الرمم من محلي ورلد للكنائس و المجلس الوطني للكنائس اكثر مما
يمكنك تصديقه ِ " .ھي ِمينَايُسُ َوفِيلِيتُسُ اللﱠ َذا ِن َزا َغا َع ِن ْال َح ﱢ
ق " اناس فاسدين و عقول فاسدة
يلبسون الزي الكھنوتي  ,واخذين عنوان الموقر لكن يعتنقون كل شيء قذر  ,كل مسألة
16

 2تيموثاوس

لعينة تربك و تدمر مجتمعنا  ,وھؤالء مستعدين ألخذ البطولة .وھم مستعدون لمحاربة اي
شيء صالح .
بعض الخدام لبسوا بذاال ضد الرئيس ريغان العالن سنة الكتاب المقدس .1983لبس بذاال
بياقة معكوسة ال تخدم احدا ,ﷲ ھو الذي فقط يُ َعيِن  .كثير من الرجال لديھم عنوان الموقر.
احيانا يدعوني بالموقر سميث انكمش .كتبوا ذلك على كتاب على رسالة فأنكمش ,اعرف
انھم ا يعرفوني عندما اتلقى ھذه الرسائل  ,الموقر جارلس سميث او الموقر جدا جارلس
سميث  .اقول لنفسي انھم ال يعرفوني النني ال اعتبر نفسي موقرا على االطالق .ال شيء
موقر بخصوص جوك سميث  .الكتاب المقدس يقول اننا نوقر اسم ﷲ المقدس  .الذي
اوقره انا  .لكنني ال اريد من احد ان يوقر اسمي او يوقرني  .فليساعدني الرب  .انا خاطي
مثلك تماما  .انا بحاجة الى نعمة ﷲ مثلك تماما .
ض ٍة فَقَ ْ
ب َوفِ ﱠ
ف أَ ْيضًاَ ،وتِ ْل َك
ب َو َخ َز ٍ
ط ،بَلْ ِم ْن َخ َش ٍ
ْس آنِيَةٌ ِم ْن َذھَ ٍ
" َول ِك ْن فِي بَ ْي ٍ
ير لَي َ
ت َكبِ ٍ
ان ".ملكوت السماوات يشبه امرأة تخفي ھخميرة في ثالث اقسام حتى
لِ ْل َك َرا َم ِة َوھ ِذ ِه لِ ْلھَ َو ِ
يختمر العجين  .الخمير دائما استُخ ِد َم بمعنى الشر في الكتاب المقدس  ,خمير الخطيئة,
خمير المرائية .ان نوع من الخطيئة النه يزداد بالتخمر  .انه يصنع نوعا ممتازا من
الخطيئة  ,التي تزداد بالتعفن  .و ھكذا الكنيسة  ,الخمير فيھا يبقى الى ان يتخمر كل ذلك
الجزء  ,تأثير الشر الذي وجد طريقه بالتخمر في الكنيسة كلھا.
مرة اخرى ملكوت السماوات يشبه رجال زرع حنطة في حقله  ,وفي الليل جاء العدو و
زرع الشوك  .حيث حين بدأ ينمو قال العبيد يا سيد ھناك شوك بين الحنطة ,ھل نذھب
ونقتلعه ؟ كال اجاب  ,دعوھا تنمو معا الى النھاية و ثم عند وقت الحصاد  ,اجمعوا الشوك
في حزم و ارموه في النار و احضروا الحنطة الى مخازني  .يسوع علﱠ َم ان تأثير الشر
سيتواجد في الكنيسة  ,وانه سينموان معا الى وقت الحصاد العظيم .
الكنيسة ليست مؤسسة كاملة .الكنيسة فيھا كل انواع الناس .
ومن الحكمة لك ام تدرك ذلك النك يمكن ان تسلخ من قبل اناس ي ّدعون المسيحية اكثر من
اي شخص اخر  .ليس كل من يقول " يارب  ,يارب" يدخل ملكون السماوات  .ودعونا ال
نكون عميانا او اغبياء بخصوص ذلك  .الكنيسة ليست كاملة  ,وھي مكونة من كل انواع
الناس.
شكرا  uعلى وجود الصالحين .شكرا  uعلى االمناء  .شكرا  uعلى الذين حقا يسعون
الى ﷲ بكل قلوبھم  .فبسببھم نستمر في التواجد  .ان لم يكن ھؤالء لجلب ﷲ الدينونة على
الكنيسة منذ وقت طويل لكان محاھا  .لكن الوقت سيحين و تبدأ الدينونة  .اين؟ في بيت
17
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ئ أَي َْن يَ ْ
ان ؟ « " )1
اط ُ
الرب .و " َ 18و»إِ ْن َك َ
اج ُر َو ْال َخ ِ
ان ْالبَارﱡ بِ ْال َج ْھ ِد يَ ْخلُصُ  ،فَ ْالفَ ِ
ظھَ َر ِ
بطرس  . (18 :4اقصد ,ان بدات الدينونة في بيت ﷲ .
فمالذي ستفلعه عندما تصل الى سان فرانسيسكو ؟
اذا الكنيسة ليست مؤسسة كاملة  .والذين يقضون حياتھم في الخدمة ليجعلوا الكنيسة كاملة
حتى يستطيع الرب المجيء يصابون بخيبة امل كبيرة  .النه في بيت كبير سيكون ھناك
كل انواع االنية  ,بعضھا للكرامة  ,و بعضھا للھوان  .التي من ذھب و فضة فھي لسيد
البيت  ,حتى يأكل ويشرب فيھا .ھذه االنية ھي عادة االنية التي تخرجھا حين تاتيك رفقة .
تخرج افضل كؤوس وانية الفضة و الذھب لديك  ,انية كرامة  ,تريد ان تظھرھا.
لكن في نفس البيت  ,بيت كبير ,يكون ھناك الكثير من الوساخة وعليك ان تخرجھا .لذا
يجب ان يكون لديك انية من طين التي فيھا ترمي كل الزبالة  ,انية ھوان  .تدرون تضع
فيھا القذارة  ,تحملھا فيھا لتخرجھا  ,كل انواع االنية  ,بعضھا للكرامة و بعضھا للھوان.
نحن في ھذا البيت العظيم  .نحن االنية .
اي نوع من االنية انا؟ أانا انية كرامة ومناسب لھدف استخدام السيد؟ كيف يمكنني ان اكون
؟ اوال وقبل كل شيء ,يجب ان افصل نفسي من المباديء الدنسة و الناس الذين يعتنقونھا
المباديء الغير طاھرة .
"فَإ ِ ْن َ
طھ َﱠر أَ َح ٌد نَ ْف َسهُ ِم ْن ھ ِذ ِه" ). (21 :2
ھذه غالبا اسميھا التعاليم المعقمة  .تقول ,حسنا ال يوجد اي خطب في ذلك  .يبدو غريبا
قليال لكن ال يؤذي احدا .او نعم انھا تؤذي .ھناك عادة مباديء تعلن وتأثيرھا يكون تأثير
المعقم  .عندما تبدأ باعتناقھا ,انھا تعقمك فال تعود تثمر بعد  .التعاليم التي تجعل الناس
تتوجه اليھا ,اليھا فقط .
روح شريرة  ,من عليه روح شريرة؟ كما تعلمون  ,لديھم ھذه االلعاب التجارية حيث
يخرجون االرواح الشريرة من الناس  ,ارواح الشھوة و الشره و الالمباالة و كل ھذه
االرواح التي تحوم في و تلبس المؤمنين  .لذا لدينا حفلة طرد الليلة  .ھيا تعالوا  ,سوف
نطرد االرواح الشريرة  .فيتثاوب شخص فيقولون اوه اوه ھل رأيته يتثاوب ؟ علينا ان
نخرج روح النعاس منه  .واذا تجشأت يا رجل توضع االيادي عليك  ,حتى تخرج روح
الشره الشريرة  .طھر نفسك من ھذه االمور  .ليست نافعة  .طھر نفسك من ھذه االمور .
" يَ ُك ُ
ون إِنَا ًء لِ ْل َك َرا َم ِةُ ،مقَ ﱠدسًا "). (21 :2
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ذلك يعني ان ﷲ سيفرزك  .سوف يمسحك و ستناسب استخدام السيد ,عندھا ﷲ سوف
يبدأ ويستخدمك .وذلك حقا كل ما في الموضوع  .اليس كذلك  .ان تستخدم من قبل ﷲ
للمس حياة بعض الناس  ,لتستخدم من قبل ﷲ لمشاركة محبته  ,لتصبح اداة ﷲ  .ذلك ھو
كل ما تعنيه الحياة حقا.
ح. (21 :2) ".
" نَافِعًا لِل ﱠسيﱢ ِدُ ،م ْستَ َع ًّدا لِ ُكلﱢ َع َمل َ
صالِ ٍ
ﷲ يبدأ بتھيأتك من خالل الكلمة  .من خالل الصالة  ,من خالل تجاربك  ,كلھا جزء من
تھيئة ﷲ الضرورية لك  .كتب بولس الى افسس قائال " انتم عمل الرب" ﷲ يعمل فيك .
"10ألَ
ْ
ُ
ُ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َحْ
ق ﷲُ فَأ َ َع ﱠدھَا لِ َك ْي
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ف
ين
ق
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خ
م
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ه
ل
م
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ن
ا
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ن
صالِ َح ٍة ،قَ ْد َسبَ َ
َ
َ
يح يَسُو َع ألَ ْع َمال َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
نَ ْسلُ َك فِيھَا) ".افسس  . (20 :2ﷲ قد سبق و عين الخدمة التي يريدك ان نحققھا لمجده,
يعمل فيك  ,يھيأك .
لذا التجربة التي امر بھا  ,الصعوبات  ,الشدائد  ,االمتحانات  .التجارب  ,االحزان  ,كلھا
جزء من تھيئة ﷲ الضرورية  .حيث يسعى الى تھيئة االناء ليستخدم من قبل السيد  ,حيث
يفرغني من ذاتي  ,حتى يمألني من ملئه فال اعود احيا لمجد ذاتي  ,بل احيا لمجده ھو .
16
اس ،لِ َك ْي يَ َر ْوا
حتى اخدمه بطريقة تجلب مجدا له  " .فَ ْلي ِ
ُضئْ نُو ُر ُك ْم ھ َك َذا قُ ﱠدا َم النﱠ ِ
ت)".متى" . (16 :5مستعدا لكل عمل
اوا ِ
أَ ْع َمالَ ُك ُم ْال َح َسنَةََ ،ويُ َم ﱢج ُدوا أَبَا ُك ُم الﱠ ِذي فِي ال ﱠس َم َ
صالح" .
"22أَ ﱠما ال ﱠشھَ َو ُ
ات ال ﱠشبَابِيﱠةُ فَا ْھرُبْ ِم ْنھَا" ). (22 :2
كم من الشباب تأذوا و دمروا بسبب شھوة الشباب ؟ اھرب منھا .مثال رائع ھو يوسف
حين كان يخدم في بيت فوطيفار  .وزوجة فوطيفار اغرمت به  ,سعت الى اغوائه
ليضطجع معھا  ,كنت تغازله يوميا ,تغويه  .الى ان اخيرا في يوم من االيام  ,عندما كان
باقي الخدم في الخارج  ,امسكت به  ,راغبة في اجباره لالضطجاع معھا  ,ففر ھاربا منھا
تاركا رداءه في يدھا  ,ھاربا من شھوة الشباب .اذكى شيء فعله  .في بعض االحيان اذكى
شيء يمكنك فعله ھو الھرب " .اھرب من شھوة الشباب "
ب نَقِ ﱟي. (22 :2) " .
ين يَ ْد ُع َ
ان َو ْال َم َحبﱠةَ َوال ﱠسالَ َم َم َع الﱠ ِذ َ
"َ ،وا ْتبَ ِع ْالبِ ﱠر َوا ِإلي َم َ
ون الرﱠبﱠ ِم ْن قَ ْل ٍ
اذا مع الذين يدعون بقلب نقي  .ما ھي ھذه االمور  ,ما ھي ھذه الخصال ؟ البر ,االيمان ,
المحبة  ,السالم .
23
احثَ ُ
ت" ).(23 :2
ات ْال َغبِيﱠةُ َوالس ِﱠخيفَةُ اجْ تَنِ ْبھَاَ ،عالِ ًما أَنﱠھَا تُ َولﱢ ُد ُخصُو َما ٍ
" َو ْال ُمبَ َ
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ھناك الكثيرمن االسئلة القيادية مصممة فقط لقود الى جدل  .يكون لشخص ما موقف قد
اعتنقه وياتي ويسأل  .لما ال تعمد الناس مباشرة عندما ينالون الخالص؟ انھم يؤمنون حقا
ان الشخص ال ينال الخالص اال بعد ان يتعمد  .يريدون الدخول في جدال على التعميد.
االن قال بولس ان تتجنب ھذه االسئلة  .كل ما ينوونه ھو خلق صراعات  .ال يريدون حقا
التعلم  .فقط يريدون جدال .يريدون الدخول في شجار .
24
اص َم" ). (24 :2
" َو َع ْب ُد الرﱠبﱢ الَ يَ ِجبُ أَ ْن ي َُخ ِ

ال يجب الدخول في ھذه المخاصمات .
" بَلْ يَ ُك ُ
ت")(24 :2
صالِحًا لِلتﱠ ْعلِ ِيمَ ،
يعَ ،
صبُورًا َعلَى ْال َم َشقﱠا ِ
ون ُمتَ َرفﱢقًا بِ ْال َج ِم ِ
مستعد للتعليم لكن عليك ان تكون صبورا الن في البيت الكبير,ھناك كل انواع االنية.
25
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ﱢ
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لذا تأمل ان ﷲ سوف يعمل .انت خذ وقتك  .انت صبور .تُ َعلِم  ,في وداعة و تأمل ربما
تنفتح قلوبھم  ,ليعرفوا الحق .
26
صھُ ْم ِإل َرا َدتِ ِه(26 :2) ".
يس إِ ْذ قَ ِد ا ْقتَنَ َ
" فَيَ ْستَفِيقُوا ِم ْن فَ ﱢخ إِ ْبلِ َ

اوه  ,يا له من عدد مھم .العدد يعلمنا ان ھناك ناس محددة قد اسرھا ابليس  .انھم مقيدون
من قبل ابليس  ,انھم اسراه  .االن لدينا القوة ,السلطة من خالل يسوع المسيح لتخليصھم
من اسرالعدو  ,الذين يمسك بھم ابليس  ,الذين امسكھم بقوة بالغصب  .فالمسيح مات لكل
الناس  .مات الجل خطايا العالم  .عمل الفداء ذلك كان كامال لخطية كل انسان  .يسوع فدى
العالم واعاده الى ﷲ ,مع ذلك ابليس ما زال آسرا بعض الناس .لكن تلك القبضة التي لديه
ھي قبضة غاصبة  ,و طالما الناس موافقة على تلك القبضة  ,يبقون مأسورين  .و يوافقون
عليھا النه اعمى عيونھم عن الحق في وضعھم .
ين") 2كورنثوس(4:4
ان َغي ِْر ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ين فِي ِھ ْم إِلهُ ھ َذا ال ﱠد ْھ ِر قَ ْد أَ ْع َمى أَ ْذھَ َ
قال بولس " 4الﱠ ِذ َ
 .لذا يا لھا من ورطة محزنة فالغير مؤمن كانه مقيد من قبل ابليس .اسرى له  ,فعيونه
معمية ال يدرك حقيقة وضعه  .ال يعرف كم غالي موقفه كأعمى البليس  .انه متحيز ضد
ﷲ  .ابليس اعمى عيونه عن الحق الذي في يسوع المسيح  .اوه انا ال اؤمن بالكتاب
المقدس  .كل انواع التناقضات موجودة فيه  .تسمع ذلك طوال الوقت .
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دائما اقول عرفني واحدا  .او حسنا ھناك الكثير  .حسنا اذا قل ارني واحد من ھذه
التناقضات  .اوه انه مملوء بھا  .ليس علي ان اذكر واحدا انه مليء بھا  .لقد سمعت واحدا
مرة  .اله ھذا العالم قد اعمى عيونھم ال يمكنھم رؤية الحق  .موقف محزن التواجد فيه
عسى ان نخرجھم من االسر .ھل ممكن ان نخرجھم من االسر ؟
قَ ،و ْال َح ﱡ
ون ْال َح ﱠ
ق ي َُحرﱢ ُر ُك ْم« . (32 :8) ".يمكننا بتعليمھم بمحبة ,
ْرفُ َ
قال يسوع " َ 32وتَع ِ
توجيھھم  ,جلب الحق لھم الذي يمكنه ان يحررھم  .نستطيع من خالل الصالة ان نفتح
عيونھم ليروا الحق  .يمكننا ان نقيد عمل ابليس في عمي عيونھم  ,ذلك الذي يمنعھم من
معرفة الحق و يمكننا ان نخلصھم من ھذا االسر  .بالتأكيد علينا ان ندخل في ھذه الحرب.
محتملين المشقات كجندي صالح  .الخروج الى الخنادق  .ومحاربة العدو  .وتخليص الذين
اخذوا الى االسر  .و تحريرھم بحق انجيل يسوع المسيح .
انية كرامة مستخدمة من قبل السيد لجلب محبته و نعمته اى العالم المحتاج حولنا.
فليساعدنا ﷲ .
يسوع نشكرك الليلة على كلمتك و على مساعدتك و على قوتك  .واالن يارب دع كلمتك
تسكن في قلوبنا بغنى بااليمان  ,حتى نتجذر و نثبت فنقدر على الفھم بشكل اكبر ما ھو
الطول والعرض و العمق والعلو لمحبة يسوع المسيح لنا .ويارب  ,نتمنى الليلة ان نقدم
اجسادنا لك ,عائشين كذبائح  ,خاضعين ايادينا  ,افواھنا ارجلنا  ,لكي تستخدمھا  ,يارب
كأدوات للبر لجلب محبتك للعالم الميت  .باسم يسوع امين .
فليباركم الرب بغنى  ,يمللكم بمحبته و بكلمته و بحقه  ,ويرشدكم في كل شيء .وليجعل ھذا
االسبوع اسبوعا عظيما ونحن نبدأه بالكلمة متأسسين في الحق فلتنموا في المسيح  ,و
تنضجوا وتتطورا الى ان تصبح حياتكم مستخدمة من قبل السيد بشكل عظيم  ,جالبين مجدا
و بھجة له  .باسم يسوع .
 2تيموثاوس 4-3
ھال فتحنا كتبنا المقدسة على تيموثاوس الثانية االصحاح  . 3قال بولس لتيموثاوس:
ص ْعبَةٌ")(1 :3
ير ِة َستَأْتِي أَ ْز ِمنَةٌ َ
"َل ِك ِن ا ْعلَ ْم ھ َذا أَنﱠهُ فِي األَي ِﱠام األَ ِخ َ
مثير لالھتمام انه في الكثير من االماكن في الكتب المقدسة عندما يتكلم عن االيام االخيرة
في كل مرة تجد انه يميل الى وصفھا على انھا ايام ذلك الوقت الذي قيلت فيه  .و بولس
يحذر تيموثاوس من امور معينة ستظھر في االيام االخيرة ؟ وعندما نقرأ الالئحة ونصل
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الى نھايتھا  ,تبدو كأنھا مجلة المساء  " .ستأتي ازمنة صعبة " سبب االزمنة الصعبة ھو
االمور التي سيقوم بھا الناس  ,وفي قمة الالئحة نجد :
ﱢين ألَ ْنفُ ِس ِھ ْم").(2 :3
ون ُم ِحب َ
اس يَ ُكونُ َ
"2ألَ ﱠن النﱠ َ
ھل وجدت عصرا فيه الناس مدركة اكثر لنفسھا من اليوم ؟ كل شيء اليوم ھو  ,الجل
الجسد الجميل  .التأكيد لكثير من الناس على فقط الظھور بمظھر جميل ,محبين لذواتھم .
حب الذات في اوجه  ,لكن بمحبة ذواتكم يأتي :
ال" )(2 :3
" ُم ِحب َ
ﱢين لِ ْل َم ِ
الرغبة في االكثر  .النه بعد كل شيء انا استحق  .اقصد  ,بالحديث عن محبة الذات تجد
انه يقول  ,اوه اعلم انھا تكلف اكثر لكن ...
" ُمتَ َع ﱢ
ينَ ،غي َْر َ
ين"
ينَ ،دنِ ِس َ
ين لِ َوالِ ِدي ِھ ْمَ ،غي َْر َشا ِك ِر َ
طائِ ِع َ
ينُ ،م َج ﱢدفِ َ
ينُ ،م ْستَ ْكبِ ِر َ
ظ ِم َ
)(2 :3
كل كلمة من ھذه الكلمات باليونانية دراسة مثيرة لالھتمام بحد ذاتھا .ليس لدينا الوقت
للتفاضل فيھا لھذا المساء لكنني اقترح ان تجلب قاموسا يونانيا و اعمل دراسة على ھذه
الكلمات اليونانية التي يستخدمھا بولس لوصف الصفات و االفعال للناس في االيام
االخيرة.
" 3بِالَ ُحنُ ﱟو " )(3 :3
عندما اقرأ عن االمور التي تحدث في اورانج كاونتي ذو الثقافة الحديثة ,حين اقرأ
التقارير من قسم االجتماعيات عن اساءة الطفل  ,اخز راسي غير مصدق الن الشخص ال
يمكن ان يقوم بشيء كھذا ما لم يكونوا دو حنو .ھناك محبة طبيعية فحسب ھي ما تبقي
الناس من القيام بامور كالتي يقومون بھا اليوم  .كل ما يمكنك القول عنھم انھم اناس " بال
حنو" .
وضع ﷲ في قلوبنا محبة طبيعية خاصة لالنسان للطفل  .ھناك شيء غريزي اعتقد في
شخص الوالدين لطفل او للشخص البالغ على الطفل النك تدرك انه بال حول وال قوة ,
االعتمادية التي لھم  .وان يستغل احدھم طفال شيء ال يصدق  .ومع ذلك  ,لقد اصبح شيئا
شائعا في ھذا المجتمع المتعوي  ,كل شيء صار شائعا اكثر من الالزم  .شائع بشكل
مأساوي .
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ون ال ﱠز ْوبَ َعةَ".
يح َويَحْ ُ
ص ُد َ
اتذكر نبي ﷲ الذي تكلم عن اسرائيل قائال " »7إِنﱠھُ ْم يَ ْز َر ُع َ
ون الرﱢ َ
)ھوشع  . (7 :8اخشى ان ذلك صحيح فينا ايضا  .لقد زرعنا الريح  ,وسنحصد االن
زوبعة .
" بِالَ ِرضًى " )( 3 :3
كم من الناس وقف امام ﷲ طالبا بما ھو افضل  ,اسوأ  ,اغنى  ,افقر  ,في الصحة وفي
المرض  ,للمحبة و التقدير  ,الى ان ينھينا الموت  ,ومع ذلك مرة اخرى نسبة الطالق
الكبيرة  " .بال رضى "  .لقد قطعت وعدا لكن ھناك الكثير من الوعود المكسورة  .بعض
منكم ھنا ضحية للوعود المكسورة  .بعض منكم منفصل ليس لرغبتكم او بأرادتكم وانما
الن شخصا اخر بال رضى  .لم يحفظوا العھد الذي قطعوه  .مرة اخرى  ,انه امر مروع .
كم مناسب قول " بال رضى " لنا اليوم .
ين َع ِدي ِمي النﱠ َزاھَ ِة " )(3 :3
" ثَالِبِ َ
ويقصد بذلك ال ضوابط جنسية  .اقول لكم ,ال اعرف  ,العيش ھنا تقريبا يشبه العيش في
بيئة وجو سدوم وعمورة .زوجتي و انا نأكل في الخارج كثيرا .نحاول عادة ان نتجنب ذلك
في امسيات ايام الجمعة ان استطعنا .لكن جدول مواعيدنا احيانا يكون بحيث ال يتبقى لنا
وقت  .ليس لديھا الوقت لتحضير وحبة لمساء الجمعة فنخرج  .لكنني ال استطيع تصديق
ما اراه في بعض المطاعم ھنا في مركز ايفرين انداستريال بزنس  .امسيات الجمعة ,
الكل في الخارج يبحث عن رفيق لنھاية االسبوع  ,ثالبين عديمي النزاھة .
ﱢين لِل ﱠ
ون
ت ُد َ
ينُ ،م ِحب َ
صلﱢفِ َ
ينُ ،م ْقتَ ِح ِم َ
حَ 4 ،خائِنِ َ
ينَ ،غ ْي َر ُم ِحب َ
" َش ِر ِس َ
ينُ ،متَ َ
ﱢين لِلﱠ ﱠذا ِ
صالَ ِ
َم َحبﱠ ٍة ِ(4-3 :3) " ِu
ھوس المتعة للواليات المتحدة  .لقد شھدنا للتو تظاھرة ھائلة في حوض لوس انجلس في
االسابيع الماضية  .العدد الذي اتى الجل مختلف مسابقات الرياضة  ,محبين الملذات  .االن
 ,ليس ھناك خطأ في التمتع بالحياة  .اؤمن ان ﷲ نوى ان نستمتع بالحياة .
ليس ھناك اي خطب في التمتع  .اؤمن ان ﷲ نوى لك ان تتمتع  ,لكن عندما تاتي قبل ﷲ,
فذلك يعني انھا قد اصبحت الھك و ھي اله جدا فقير حتى تخدمه و تعبده  .جيد التمتع لكن
ال تجعلھا الھا لك  .يحبون المتعة اكثر من ﷲ  .تلك ھي التھمة  .لقد اصبحت الھم لدرجة
انھم مذنبون مثل الذين عبدوا مامون في العھد القديم  ,او مثل موليك الذي كان اله المتعة .
ون َم َحبﱠ ٍة ِ" .ِu
ت ُد َ
" ُم ِحب َ
ﱢين لِلﱠ ﱠذا ِ
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ُورةُ التﱠ ْق َوى " )(5 :3
" 5لَھُ ْم ص َ
تعرفون ما زالوا يقدمون تعازيھم.
ون
ين يَ ْد ُخلُ َ
ُون قُ ﱠوتَھَا .فَأ َ ْع ِرضْ َع ْن ھ ُؤالَ ِء6 .فَإِنﱠهُ ِم ْن ھ ُؤالَ ِء ھُ ُم الﱠ ِذ َ
" َ ،ول ِكنﱠھُ ْم ُم ْن ِكر َ
ت َخ َ
ْالبُي َ
ين،
ُوتَ ،ويَ ْسب َ
ت بِ َشھَ َوا ٍ
طايَاُ ،م ْن َساقَا ٍ
ت ُم َح ﱠمالَ ٍ
ُون نُ َسيﱠا ٍ
ت ُم ْختَلِفَ ٍة7 .يَتَ َعلﱠ ْم َن فِي ُك ﱢل ِح ٍ
ْرفَ ِة ْال َح ﱢ
ق أَبَدًا(7-5 :3) ".
َوالَ يَ ْستَ ِطع َْن أَ ْن يُ ْقبِ ْل َن إِلَى َمع ِ
الكملة اليونانية المستخدمة ھنا لوصف ھؤالء الذين يسبون النسيات  ,ھي نفس الكملة
اليونانية التي استخدمت في وصف الشعوذة  ,فھم على االرجح يقول بولس مشعوذين.مثل
ذلك النوع الذي اتوا و باعوا زيت الحيو او دواء " عالج كل االمراض"  ,مخادعين ,
اناس محتالين .
ون ْال َح ﱠ
ق .أُنَاسٌ
او ُم َ
او َم يَنﱢيسُ َويَ ْمبِ ِريسُ ُمو َسىَ ،كذلِ َ
"َ 8و َك َما قَ َ
ك ھ ُؤالَ ِء أَ ْيضًا يُقَ ِ
ُون(8 :3) " .
ان َمرْ فُوض َ
فَ ِ
اإلي َم ِ
اس َدةٌ أَ ْذھَانُھُ ْمَ ،و ِم ْن ِجھَ ِة ِ
عندما ظھر موسى امام فرعون و رمى عصاه و تحولت الى افعى  ,تذكرون ان سحرة
فرعون رموا بعصيھم و ھم ايضا حولوھا الى حيات  ,لكن حية موسى بلعت حياتھم .
ينيس و يمبريس ھي اسامي السحرة الذين وقفوا امام موسى  .االن ھذا غير معطى لنا في
المخطوطات المقدسة لكنھا مذكورة في كتب اخرى وھي كتب ابو كريفا .ال يخبنا سفر
الخروج عن اساميھم لكن بولس يعطيھا لنا  ,ينيس و يمبريس اللذان قاوما الحق  .وكانوا
اس َدةٌ
قادرين على تقليد اعمال ﷲ لدرجة ان موسى اضطر الى ارجاعھم  " ,أُنَاسٌ فَ ِ
ُون".
ان َمرْ فُوض َ
أَ ْذھَانُھُ ْمَ ،و ِم ْن ِجھَ ِة ا ِإلي َم ِ
لكن الكتاب المقدس يقول لنا عن تسليم ﷲ الناس الذين يقامون ﷲ وحق ﷲ الى عقول
الرفض .تفسد عقولھم و في النھاية يصبحون مرفوضين من جھة االيمان  .اراقب قليال
جدا لكن بخوف و فزع  ,تدھور رجل كان يملك على االرجح في وقت ما كرازة صحيحة
 ,لكنني شھدت التآكل التدريجي لھذا الشخص على التلفاز امام عيني مباشرة .فقد اصبح
الرجل فضا ومجدفا و ھاذيا و مخرفا ,عار على يسوع المسيح الذي قال " بھذا يعرف
الناس انكم تالميذي  ,ان تحبوا بعضكم البعض " )يوحنا . (34 :13ھناك غياب تام و
كامل للمحبة  .الشيء الذي يدھشني ھو انه يستطيع جذب اناس يدعمونه  " .اناس فاسدة
اذھانھم " .
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الرب قال " ما يخرج من فم االنسان ھو ما ينجسه  )" .متى  (11 :15الن " ال يتكلم
اللسان اال بما يفيض القلب " )متى  . (34 :12عندما تصبح لھجة انسان قذرة  ,وسخة و
فضة ,تظھر ان ھناك خطب فيه  " .مرفوضون من جھة االيمان .
ْ
ان ُح ْم ُ
ون أَ ْكثَ َر ،ألَ ﱠن ُح ْمقَھُ ْم َسيَ ُك ُ
ق َذ ْينِ َك
يعَ ،ك َما َك َ
" 9ل ِكنﱠھُ ْم الَ يَتَقَ ﱠد ُم َ
ون َو ِ
اض ًحا لِل َج ِم ِ
أَ ْيضًا(9 :3) ".
بتعبير اخر  ,قد تستمر لفترة  ,لكن في النھاية ستنتھي  .قد تكون قادرا على خداع الناس
لفترة لكن في النھاية سوف ينتھي ذلك  .كما حدث مع ينيس  .فقد اتى وقت حين واجھھم
موسى تراجعوا  .قالوا ,انتظر لحظة ھذه يد ﷲ  ,ال يمكننا  ,ال يمكننا لمس ھذه  .و ھكذا
ياتي وقت ال يتقدمون فيه اكثر "  ،ألَ ﱠن ُح ْمقَھُ ْم َسيَ ُك ُ
يع" مثل ينيس
ون َو ِ
اضحًا لِ ْل َج ِم ِ
ويمبريس .
ت فَقَ ْد تَبِع َ
" َ 10وأَ ﱠما أَ ْن َ
ْت " )(10 :3
االن عكس اولئك  ,ويا له من مسيحي عكس للعالم من حوله  ,اكثر واكثر  ,يختلف اسلوب
حياتك اكثر فاكثر عن العالم  .يصبح المسيحي معلوما اكثر فاكثر في العالم كلما زاد فساد
العالم  ,فكلما يزداد المسيحي تميزا  .كلما عاش الشخص حياة تقية و بارة في المسيح كلما
ازداد تميزا  .ولھذا بولس يقول لتيموثاوس  " ,واما انت فقد تبعت "
صب ِْري،
يرتِيَ ،وقَصْ ِديَ ،وإِي َمانِيَ ،وأَنَاتِيَ ،و َم َحبﱠتِيَ ،و َ
" تَ ْعلِي ِمي َو ِس َ
صابَنِي فِي أَ ْن َ
ت
طا ِكيَةَ َوإِيقُونِيﱠةَ َولِ ْستِ َرةَ .أَيﱠةَ اضْ ِطھَا َدا ٍ
َ 11واضْ ِطھَا َداتِيَ ،وآالَ ِميِ ،م ْث َل َما أَ َ
احْ تَ َم ْل ُ
يع أَ ْنقَ َذنِي الرﱠبﱡ (11-10 :3) ".
ت! َو ِم َن ْال َج ِم ِ
لقد كان تيموثاوس من لسترة  .بولس التقاه في رحلته التبشيرية االولى  .في ذلك الوقت
كان فقط ولدا صغيرا على االرجح في اوسط مراھقته لكن مع ذلك انجذب الى بولس
الرسول بسبب الرسالة التي حملھا  .لقد تم تعليم تيموثاوس الكتب المقدسة منذ اوائل حداثته
من قبل امه و جدته  ,لھذا عندما بدأ بولس  ,يثبت من الكتب المقدسة ان يسوع ھو المسيا,
مع خلفية تيموثاوس  ,استطاع رؤية الحق فيه  .و اعتنق المسيحية  ,كما ان تيموثاوس
على االرجح كان موجودا في المدينة عندما رجم الناس بولس الى ان ظنوا انه مات
وسحبوه الى خارج المدينة .وكان على االرجح واقفا ھناك باكيا  ,وھم يرون جسد بولس
المتعرج مرميا على االرض .وفجأة بالطبع تحولت دموعھم الن بولس بدأ يتنفس و يتحرك
و ثم وقف وقال ,دعونا نعود و نبشر اكثر قليال .
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قال بولس ياله من اسلوب حياة اعيشه  .تدري االضطھادات التي اختبرتھا  ,لكن الرب
ﱢيقَ ،و ِم ْن َج ِمي ِعھَا يُنَجﱢ ي ِه الرﱠبﱡ ".
نجاني من جميعھا َ 19" .كثِ َ
يرةٌ ِھ َي بَالَيَا الصﱢ د ِ
)مزامير . (19 :34حياة بولس كانت معاكسة للعالم  .حياة المسيحية حياة ھادفة  .العالم
فقط موجود  .ال ھدف حقيقي  .ال معنى حقيقي  .انت فقط موجود .حياة بولس  ,ھي حياة
ايمان  .حياة بولس  ,حياة معاناة  ,حياة محبة و حياة صبر .
االن قد تظن ان العالم سوف يعامل الشخض بمودة جدا .مثير لالھتمام  ,عندما وصف
يسوع المسيحي في التطويبات على موعظة الجبل  ,بعد ان وصف خصال المسيحي في
التطويبات تقول رجل مثله صانع سالم  ,و رحيم  ,وجائع و متعطش للبر  ,المتواضع و
المسكين في الروح  ,بالتأكيد تدري ان العالم سيحترم شخصا كھذا  .لكن بعد اعطاء
صفات و خصال الرجل التقي  ,يسوع في نھاية التطويبات قال " 11طُوبَى لَ ُك ْم إِ َذا
َعيﱠرُو ُك ْم َو َ
ين) ".متى . (11 :5
ير ٍةِ ،م ْن أَجْ لِيَ ،كا ِذبِ َ
ط َر ُدو ُك ْم َوقَالُوا َعلَ ْي ُك ْم ُك ﱠل َكلِ َم ٍة ِشرﱢ َ
العالم حقا ال يقدر الصفات الحقيقة للمسيحي  .لماذا؟ الن ابن ﷲ الحقيقي يجلب االنسان
الذي من العالم الى دينونة .انھم فقط منزعجون من محبتك و صبرك و صالحك النھم
يحسون بالذنب  .انظر مالذي فعلوه بيسوع قال يسوع " ان كانوا قد اضطھدوني
فسيضطھدونك " )يوحنا  . (20 :15ال تتوقع من العالم ان يعجب بموقفك التقي .ال تتوقع
ان العالم سيصفق عندما تتكلم ضد الشر  .سيقولون  ,اصلبوه  ,بدال من التصفيق .
ولھذا بولس  ,يقول تعرف كيف عشت ,ايماني و معاناتي و محبتي و صبري  ,و
االضطھادات و المصاعب التي اتت الي.
نعم )(12 :3
احد اكثر الوعود الغير مستحبة لدي في الكتاب المقدس .
ين ي ُِري ُد َ َ
يح يَسُو َع يُضْ َ
ون" .
طھَ ُد َ
"َ 12و َج ِمي ُع الﱠ ِذ َ
ون أ ْن يَ ِعي ُشوا بِالتﱠ ْق َوى فِي ْال َم ِس ِ
)(12 :3
يا له من وعد  ,اليس كذلك ؟ لم اجده قط في تلك الكتيبات الصغيرة عن وعود الكتاب
المقدس  .اقصد االمور الموعودة بعد .ذلك ليس حقا وعدا ممتعا لنا ,اليس كذلك ؟ "
ين
اج ُك ْم") فيليبي . (19 :4اوه نعم  ,احب ذلك َ 12 " .و َج ِمي ُع الﱠ ِذ َ
19فَيَ ْمألُ إِل ِھي ُك ﱠل احْ تِيَ ِ
ي ُِري ُد َ َ
يح يَسُو َع يُضْ َ
ون" انت في عالم غريب  .انت
طھَ ُد َ
ون أ ْن يَ ِعي ُشوا بِالتﱠ ْق َوى فِي ا ْل َم ِس ِ
مغترب  .انت مھاجر  .ھذا العالم متمرد على ﷲ  .وعندما تَصﱢف حياتك مع ﷲ  ,ستجد
نفسك خارج صف العالم و االضطھاد سيأتي .
26

 2تيموثاوس

"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 ،كأَنﱠهُ
صابَ ُك ْم أَ ْم ٌر َغ ِريبٌ ")  1بطرس . (12 :4لذا ال تتوقعوا من العالم ان يتكلم حسنا عنكم او
أَ َ
يصفق لكم لعيشكم حياة تقية و متخذا موقفا بارا .
ين".
ضل ﱢ َ
ضل ﱢ َ
ين َسيَتَقَ ﱠد ُم َ
ار ْال ُم َز ﱢو ِر َ
ين َو ُم َ
اس األَ ْش َر َ
"َ 13ول ِك ﱠن النﱠ َ
ون إِلَى أَرْ َدأَُ ،م ِ
)(13 :3
بتعبير آخر  ,لن يتحسن الوضع لفترة  .سوف تصبح االمور اسوأ قبل ان تتحسن .سوف
تتحسن بعد ان تصل الى االسافل من الطريق  ,اما االيام الشريرة ستزداد سوءا اكثر فاكثر
 ,الى ان ياخذ الرب الكنيسة خارجا و ثم سيدين ﷲ العالم الثمه و شره  .ثم سياتي يسوع و
يؤسس مملكة ﷲ البارة  ,لكن الى ذلك الحين  ,الذين سيبقون سيقولون  ,اوه يارب ساعدنا"
مبارك االتي بأسم الرب " )مزامير . (26 :118اقصد  ,سوف يكون العالم قد اكتفى من
االثم .
انظروا التدھور السريع لمجتمعنا  .يمكنكم رؤية ماذا حدث في السنوات الخمس وعشرين
االخيرة  .انظر الى المجالت التي كانت يوما ما تباع بشكل غير قانوني وبالخفية  .االن
انھا مباشرة حيث االطفال يمكنھم الذھاب والتقاطھا و تصفحھا  .انظروا الى سلوككم تجاة
الالاخالقية  .انظروا الى الشحة في االخالق .انظروا بالطبع الى كل االمور االخرى التي
نتجت عن ذلك  .التدھور  ,تدھور سريع بحيث تقلق االم عندما تبعث اوالدھا الى المدرسة
النھا ال تعرف مالذي قد تفعله بعض الشخصيات الغريبة عارضين انفسھم امام اولئك
االطفال الصغار او حتى الى اسوأ من ذلك  .فليساعدنا الرب  .ان لم ياتي الرب قريبا
سوف ندمر انفسنا بالغرق في القذارة .
ين
ضل ﱢ َ
ين َسيَتَقَ ﱠد ُم َ
ار ْال ُم َز ﱢو ِر َ
اس األَ ْش َر َ
سنغرق في فسادناَ " .ل ِك ﱠن النﱠ َ
ون إِلَى أَرْ َدأَُ ،م ِ
ين ".اعتقد اننا قد تقدمنا الى ابعد ما يمكن  .اعتقد ان الحدث الكبير القادم ھو رؤيا
ضل ﱢ َ
َو ُم َ
. 1 :4
ت فَ ْاثب ْ
ارفًا ِم ﱠم ْن تَ َعلﱠ ْم َ
ت َوأَ ْيقَ ْن َ
ُت َعلَى َما تَ َعلﱠ ْم َ
" َ 14وأَ ﱠما أَ ْن َ
تَ 15 .وأَنﱠ َك ُم ْن ُذ
تَ ،ع ِ
ﱡ
ْر ُ
يح
ف ْال ُكتُ َ
اإلي َم ِ
ص ،ب ِ ِ
ب ْال ُمقَ ﱠد َسةَْ ،القَا ِد َرةَ أَ ْن تُ َح ﱢك َم َك لِ ْل َخالَ ِ
الطفُولِيﱠ ِة تَع ِ
ان الﱠ ِذي فِي ْال َم ِس ِ
يَسُو َع(15-14 :3) ".
االن مثير لالھتمام ان بولس يشير الى الكتب المقدسة ھنا  ,انه بالطبع يشير الى العھد
القديم  .العھد الجديد لم يكن قد أقِ ﱠر بعد  .لذا فھو يشير الى العھد القديم التي عرفھا
تيموثاوس منذ حداثته و دعاھا ب"الكتب المقدسة" التي خي كذلك فعال؟ " ْ ،القَا ِد َرةَ أَ ْن
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ْ
يح يَسُو َع".بتعبير اخر  ,يوجد في العھد القديم
ص ،بِا ِإلي َم ِ
تُ َح ﱢك َم َك لِ ْل َخالَ ِ
ان الﱠ ِذي فِي ال َم ِس ِ
الكثير عن يسوع المسيح حيث بفھمھا و دراستھا منطقيا ستقودك الى يسوع المسيح .
ون أَ ﱠن لَ ُك ْم فِيھَا َحيَاةً أَبَ ِديﱠةًَ .و ِھ َي الﱠتِي تَ ْشھَ ُد
ب ألَنﱠ ُك ْم تَظُ ﱡن َ
قال يسوع " 39فَتﱢ ُشوا ْال ُكتُ َ
َ
لِي)".يوحنا  . (39 :5مرة اخرى قال "7ثُ ﱠم قُ ْل ُ
ب َم ْكتُوبٌ
ج ْال ِكتَا ِ
ت :ھنَ َذا أ ِجي ُء .فِي َدرْ ِ
َعنﱢي ،ألَ ْف َع َل َم ِشيئَتَ َك يَا أَ) "uعبرانيين  (7 :10درج الكتاب  ,العھد القديم  .كله عن يسوع
المسيح  .المفھوم الكلي للفداء ھو عبارة عن تغليف في العھد القديم  .الوعد بالمسيا ,
تفاصيل المسيا كلھا موجودة ھناك  .وقال بولس  ,لقد عرفت الكتب المقدسة وھي قادرة ان
تعطيك ايمانا في يسوع المسيح  ,والخالص من خالل االيمان بيسوع المسيح .
ب ھُ َو ُموحًى بِ ِه ِم َن ﷲِ" )(16 :3
" ُ 16كلﱡ ْال ِكتَا ِ
االن حيث يقودك البعض الى تصديق ان بعض االسفار المقدسة فقط ھي موحاة من الرب.
و كما اشرنا الخطر دائما في قول "البعض "  ,ليس كلھا  .المعنى ھو فقدان السلطة .
عندما تفقد السلطة يصبح لديك فوضى  .كل شخص يقوم باالمر على طريقته  .او
كل شخص يؤمن بما يريد  .ليس لديك سلطة .
لذا ان قلت لك ان بعض االسفار ليست حقا موحاة من ﷲ  ,عندھا اصبح انا السلطة  ,ليس
الكتاب المقدس بعد  ,النك ال تستطيع فقط قراءة الكتاب المقدس كله و تصديقه النه ليس
كله موح ًى  .لذا اصبح انا السلطة اذا ما قمت بأدعاء وتوكيد كھذا  .واقول لك ايھا موحى
وايھا ليس كذلك  .وتخرج قلمك االخضر واالصفر للموحاة منھا  ,سنؤشر لك عليھا
باالخضر و ربما باالحمر نؤشر لك على الغير موحاة  ,وھا انا ھو السلطة.
حسنا ,الليبرالي التالي ياتي ويقول ,ال ال ال  ,لقد كان مخطئا بخصوص ذلك السفر .لقد قال
نه غير موحى  ,واضح جدا انه موحى  .لقد كان مخطئا في ذلك  .ويخرج قلمه و يمحي
االحمر و يؤشر باالزرق  .حسنا بعد قليل تجد كتابك في فوضى بحيث ال تستطيع قراءته
بعد .لماذا نقرأھا بعد ان لم تكن موحاة ؟ " كل الكتاب موحى به من ﷲ " .
ال تعبث به  .ال تبدأ بالمحاولة في حذف قصص معينة النھا التناسب مخططاتك فقط النك
تجد صعوبة في تصديقھا  .قصة يونان اثارت الكثير من المشاكل فقط مفھومھم عن ﷲ .
ان استطعت قراءة وتصديق العدد االول من الكتاب المقدس ,عندھا يجب ان اليكون لديك
اي مشكلة في تصديق الباقي منه  .ان كان الھك كبيرا بما يكفي لخلق السماوات واالرض
ال تجد مشكلة في ذلك  ,لكنك تتعثر في العدد االول بحد ذاته  .وذلك ھو ما سبب المشكلة
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ان " .يونان)
من االساس  .الھنا صغير جدا َ 17 " .وأَ ﱠما الرﱠبﱡ فَأ َ َع ﱠد حُوتًا َع ِظي ًما لِيَ ْبتَلِ َع يُونَ َ
 . (17 :1ھل لديك صعوبة في تصديق ذلك ؟
وقد اعد االنسان حوتا عظيمة و زودوھا بمحركات ذرية  .و يمكنه حمل مئة و خمسون
شخصا ويمكنھا الغوص تحت القطب الشمالي و جليد القطب الشمالي  .والخروج بعد مئة
يوم الحقا و الرسو على شاطيء  .الديك مشكلة في تصديق ان االنسان يمكنه ان يبني حوتا
عظيمة يمكنھا بلع رجال و ابقائھم تحت الماء لعدة ايام و ارسائھم على شاطيء الحقا ؟
انتظر لحظة  .كم ھو كبير الھك ؟ االنسان يستطيع لكن ﷲ ال يستطيع  .اتجدھا اسھل ان
قيل  ,و صعدت الغواصة الى السطح و خرجت الى الشاطيء و سحبت يونان واتجھت الى
يافا و تركته ھناك على المرفأ  .لكن ان بدات بالضرب بعيدا عن قصة يونان و القول اوه ,
اليمكنني حقا تصديقھا  .حاذر فلقد صدقھا يسوع .
اب قَ ْو ٌم ِم َن ْال َكتَبَ ِة
في يوم من االيام قالوا ليسوع ارنا معجزة فقال " ِ 38حينَئِ ٍذ أَ َج َ
ال لَھُ ْمِ »:جي ٌل ِشرﱢ ي ٌر
ﱢين قَائِلِ َ
يسي َ
جاب َوقَ َ
ين»:يَا ُم َعلﱢ ُم ،نُ ِري ُد أَ ْن نَ َرى ِم ْن َك آيَةً«39 .فَأ َ َ
َو ْالفَرﱢ ِ
ان فِي بَ ْ
ق يَ ْ
طلُبُ آيَةًَ ،والَ تُ ْع َ
اس ٌ
ان يُونَ ُ
ط ِن
ان النﱠبِ ﱢي40 .ألَنﱠهُ َك َما َك َ
طى لَهُ آيَةٌ إِالﱠ آيَةَ يُونَ َ
َوفَ ِ
ت ثَالَثَةَ أَي ٍﱠام َوثَالَ َ
ث لَيَال ،ھ َك َذا يَ ُك ُ
ض" )متى ( 38 :12
ْالحُو ِ
ون اب ُْن ِ
اإل ْن َسا ِن فِي قَ ْلب األَرْ ِ
 .اوه يسوع اتقصد انك تصدق تلك القصة ؟ الم تكن تعلم انھا فقط اسطورة؟ انھا خرافة
فحسب .كيف يمكن ان تكون قد انخدعت يا يسوع؟ اعتقدت انك ابن ﷲ و اذكى من ذلك .
ك
وح َكذلِ َ
نوح  ,أحقا االرض غرقت ؟ و نجا نوح؟ قال يسوع "َ 26و َك َما َك َ
ان فِي أَي ِﱠام نُ ٍ
يَ ُك ُ
ان" )لوقا . (26 :17اكد ان نوحا كان شخصا حقيقيا و ان
اإل ْن َس ِ
ون أَ ْيضًا فِي أَي ِﱠام اب ِْن ِ
الحدث ايضا حقيقي  .لذا عليك ان تكون حذرا من البدأ بتقطيع بعض االجزاء الن االمر
سينقلب ضدك  " .كل الكتاب موحى به من ﷲ " .
عندما تجد صعوبة في فھم النصوص الكتابية  ,بدال من الجلوس جانبا و القول حسنا  ,لم
يقل ﷲ ذلك حقا  ,فقط قل ال افھم ذلك حقا  .لدي الكثير من النصوص التي ال افھمھا بعد .
لدي ملف ھنا يقول انتظر لحي ايجاد معلومات اكثر  .لقد وضعت الكثير من النصوص
الكتابية في ذلك ملف .لن اقول ان ﷲ مخطيء .انا فقط اقول  ,انني غبي و ينقصني فھم .
ﷲ على حق  .ال اعلم بالضبط بعد ماذا قال لكن حين اكتشف ذلك سأجد انه على حق  .الن
" كل الكتاب موحى به من ﷲ " .
" َونَافِ ٌع " )(16 :3
كم ھي نافعة كلمة ﷲ لنا اليوم ! يا لھا من بركة .
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" لِلتﱠ ْعلِ ِيم " )(16 :3
مالذي علي االيمان به بخصوص ﷲ ؟ مالذي علي االيمان به بخصوص االنسان؟ مالذي
علي االيمان به بخصوص الخطيئة ؟ مالذي علي االيمان به بخصوص المالئكة او
المستقبل ؟ او الحياة  ,او الموت  ,او الحياة ما بعد الموت ؟ الكتاب المقدس نافع لوضع
أساس لمعتقداتي  .يمكنني ان اضع معتقداتي على اساس ما قاله ﷲ النه فعال كلمة ﷲ .
لدي صعوبة كبيرة مع الناس الذين طوروا تعاليم معاكسة لما قاله يسوع  ,و كأنھم يفھمون
اكثر من يسوع عما سيجري في المستقبل .شھود يھوة يسعون الى تطوير تعاليمھم
بخصوص الجحيم على انه مكان النسيان  ,ال ضمير  ,ال وعي  .ويستخدمون سفر ايوب
كدليل  .عندما كان ايوب يتحدث الى اصدقائه و ھم يتكلمون اليه عن المستقبل  ,فقال ايوب
اوه اتمنى لو انني ميت  .لكان كل شيء قد انتھى  ,ماذا  ,تدرون  ,االالم كلھا النتھت.
ما اول شيء قاله ﷲ اليوب ؟ عندما ظھر ﷲ في المشھد ودخل الى المحادثة مع اصدقائه
؟ قال  ,من ھذا؟ من الذي يقول كل ھذه الكلمات دون معرفة ؟ ايوب قل لي  ,ھل ذھبت
الى ما وراء ابواب الموت  ,ھل تعلم ماذا يوجد ھناك ؟ حسنا ,يسوع فعل  ,و قد قال لنا
عما ھناك في لوقا  ,االصحاح السادس عشر .االن أتصدق كلمة يسوع ؟ ام انك ستخلق
تعليما مناقضا تماما لما قاله يسوع ؟ كلمة ﷲ ھي اساس التعليم  .ما اؤمن  ,اؤمن به الن
ﷲ قال ذلك  .والن مفاھيمي في التعليم كلھا صادرة منطقيا على اساس االسفار المقدسة .
ﷲ قالھا .
وھي نافعة
يخ ،لِلتﱠ ْق ِو ِيم " )(16 :3
" َوالتﱠ ْوبِ ِ
كم مرة كلمة ﷲ قد صححت حياتي  .يبدو من السھل جدا التشوش و الخروج عن المسار
الصحيح  .و كلمة ﷲ تأتي و تجلب التوازن  .انھا تجلب تصحيحا انھا تصحح المفاھيم .
ب الﱠ ِذي فِي ْالبِرﱢ " )(16 :3
نافع " َالتﱠأْ ِدي ِ
البر ھو في الواقع فقط ان يكون الواحد صحيحا او يقوم بالصح او يحيا بشكل صحيح .انه
يرشدك الى الحياة الصحيحة .ھذا ھو الشيء الصحيح للقيام به  .انه يرشدك الى البر .
ون إِ ْن َس ُ
ان ﷲِ َكا ِمالً(17 :3)" ،
" 17لِ َك ْي يَ ُك َ
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والكلمة كاملة بالتأكيد انھا دائما كاملة  .ﷲ يريدك ان تكون كامال  .الكلمة اليونانية حرفيا
ھي الناضج بالكامل او الكامل في السن ,
ناضج تماما  ,ليكون انسان ﷲ ناضجا بالكامل .
ح " )(17 :3
" ُمتَأَھﱢبًا لِ ُكلﱢ َع َمل َ
صالِ ٍ
بتعبير اخر  ,كلمة ﷲ ھي التي تھيأني بالكامل للعمل الذي قد يريدني ﷲ القيام به  .االن
الكثير من الناس لديھم رغبة منطقية و مناسبة ألن يُستخدموا من قبل ﷲ  .اوه يارب ,
اريدك ان تستخدم حياتي .جيد  .ذلك مناسب و يجب ان يكون لديك تلك الرغبة  .لكن ﷲ
يحضر االدوات التي يعمل من خاللھا و اھم تحضير ھو من خالل كلمة ﷲ  .ھناك تُھيأ
بالكامل للقيام بالعمل الذي صممه و عينه ﷲ لك  .لذا ان اردت ان يستخدم ﷲ حياتك  ,اذا
جھز نفسك بالكامل في كلمة ﷲ  ,في الدراسة و في الفھم .
لذلك السبب نحن ھنا الليلة  .لنسير سطرا سطرا  ,وصية وصية ,كادحين خطوة خطوة
مباشرة في كلمة ﷲ  .كل الفكرة ھي جعلك تالئم االداة التي يمكن  uان يستخدمھا .
وستجد ان كلمة ﷲ تصبح الجزء الرئيسي لحياتك و تبدأ االنقياد بھا  .فيستخدمك ﷲ بطرق
مثيرة جدا .لكننا غالبا نقوم بخطأ الذھاب خارجا ونحن غير مالئمين او البدأ بمسيرة دون
رسالة  .اذا كلمة ﷲ  ,النصوص الكتابية معطاة لتلھم  ,بااللھام من ﷲ و ھي نافعة.
بالطبع ھذا الصباح اشرنا الى ان الوحي في الكتاب المقدس مثبت بدالئل منه وفيه ,بطريقة
انه دقيق بالكامل مع الحقائق المعروفة و العلم  ,الذي يكون قد غطي بدالئل علمية  .االن
مع انه مؤكد و ناجع و موحى  ,اخطأت في رسالتي ھذا الصباح عن سرعة االركتوروس
 ,انھا اثنا عشر الف ميل في الثانية  .اعتقد انني قلت انھا  12مليون  .انھا  12الف ميل
في الثانية  ,لكن ذلك سريع جدا ايضا .لذلك يمكنم ان تروا انني لست ناجعا في كل شيء ,
لكن الكتاب المقدس ناجع .
االصحاح 4
قال بولس لتيموثاوس ,
َ
يح" )(1 :4
" 1أَنَا أُنَ ِ
اش ُد َك إِ ًذا أ َما َم ﷲِ َوالرﱠبﱢ يَسُو َع ْال َم ِس ِ
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تلك مسؤولية ثقيلة  ,عندما توصي احدا امام ﷲ وامام الرب يسوع المسيح  .انه االن
يوصي تيموثاوس .
الرب يسوع المسيح ,
ين األَحْ يَا َء َواألَ ْم َو َ
ات" )(1 :4
" ْ ،ال َعتِي ِد أَ ْن يَ ِد َ
االن كلمة )كويك باالنكليزية ( ھي كلمة قديمة فيھا تعني االحياء .قال احدھم في اشارة
مرور لوس انجلس ,ھناك نوعين :الكويك )أي االحياء( واالموات .الكلمة تعني احياء .
ﷲ سيدين االحياء و االموات .
ُور ِه َو َملَ ُكوتِ ِه " )(1 :4
" ِع ْن َد ظُھ ِ
االن سيكون ھناك دينونتين  .واحدة عند مجيئه  ,ظھوره  ,ستكون دينونة للذين عاشوا في
زمن الضيقة العظيمة  .اول شيء يقوم به يسوع عند مجيئه الثاني  ,بحسب انجيل متى ھو
انه سيجمع كل االمم للدينونة و سوف يفصل كراعي خرافه  .و وسيضع على يساره و
يقول  ,ابتعدوا عني يا فاعلي االثم  .لقد كنت جائعا ولم تطعموني  .كنت عطشانا ولم
تسقوني  .كنت عريانا  ,ولم تلبسوني  .كنت مريضا و لم تزوروني  ,يارب متى رأيناك
ھكذا؟ حسنا ,ان لم تفعلوا للذين كانوا ھكذا فلم تفعلوا ذلك لي ايضا.
للذين عن يمينه يقول  ,تعالوا الي يا مباركي ابي  ,رثوا الملكوت الذي اعد لكم منذ تأسيس
العالم  .النه عندما كنت جائعا اطعمتموني  .يارب متى رأيناك ھكذا؟ حسنا حين فعلتم
باالخرين كأنكم فعلتموه معي  .لكن الدينونة التي ستحدد من مسموح له الدخول في زمن
الملكوت عندما يحكم يسوع على االرض اللف سنة  ,بعد حكم االلف سنة  ,عندھا سوف
يحكم االموات  .كل االموات كبارا و صغارا سوف يقفون امام العرش االبيض العظيم u
و سوف يدانون على االمور المكتوبة في الكتب .
لذا اوصيك امام ﷲ والرب يسوع المسيح الذي سيدين االحياء واالموات عند ظھوره و
ملكوته  ,الدينونتين  .مالذي يوصيه به ؟
" 2ا ْك ِر ْز بِ ْال َكلِ َم ِة " )(2 :4
لماذا؟ النھا كلمة ﷲ التي يمكن ان تغير االنسان  .انھا كلمة ﷲ التي يمكنھا ان تلھم حقا ,
وبشكل حسن تاتي بالتغييرات ,والتي تستطيع ان تطھر االنسان  .لذا اكرز بالكلمة .
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اوه  ,اليس عيبا ان ھناك القليل جدا من الكرازة بكلمة ﷲ اليوم في المنابر في كل البلد ؟
كل انواع الكرازة النفسية و غيرھا من االمور  ,لكن القليل جدا من الكرازة بالكلمة " .
اوصيك امام ﷲ و الرب يسوع المسيح يا تيموثاوس  ,ان تكرز بالكلمة " قال بولس "
َ
ْ
يح يَسُو َع َربًّاَ ،ول ِك ْن بِأ َ ْنفُ ِسنَا َعبِيدًا لَ ُك ْم ِم ْن أَجْ ِل يَسُو َع)".
5فَإِنﱠنَا لَ ْسنَا نَ ْك ِر ُز بِأ ْنفُ ِسنَا ،بَلْ بِال َم ِس ِ
 2كورنثوس . (5 :4عبيده  .اكرز بالكلمة .
وثم قال ,
" ا ْع ُك ْ
ب " )(2 :4
اس ٍ
اس ٍ
ف َعلَى ذلِ َك فِي َو ْق ٍ
ب َو َغي ِْر ُمنَ ِ
ت ُمنَ ِ
بتعبير اخر  ,كن مستعدا للذھاب .احيانا تحس انك لست مستعدا .كن مستعدا .
ﱢخ " )(2 :4
" َوب ِ
كلمة ﷲ نافعة للتوبيخ .
" ا ْنتَ ِھرْ ِ ،ع ْ
ظ بِ ُكلﱢ أَنَا ٍة َوتَ ْعلِ ٍيم(2 :4) " .
االن بولس يؤكد ھنا " اكرز بالكلمة" و علم الناس اساسيات الحق االولية  " . uاكرز
بالكلمة " .
ون َو ْق ٌ
" 3ألَنﱠهُ َسيَ ُك ُ
ب َشھَ َواتِ ِھ ُم ْال َخا ﱠ
ص ِة
ت الَ يَحْ تَ ِملُ َ
يح ،بَلْ َح َس َ
ﱠح َ
ون فِي ِه التﱠ ْعلِي َم الص ِ
ون إِلَى
ون َم َسا ِم َعھُ ْم َع ِن ْال َحقﱢَ ،ويَ ْن َح ِرفُ َ
ين ُم ْستَ ِح ﱠكةً َم َسا ِم ُعھُ ْم4 ،فَيَصْ ِرفُ َ
ُون لَھُ ْم ُم َعلﱢ ِم َ
يَجْ َمع َ
ت(4-3 :4) ".
ْال ُخ َرا َفا ِ
انه مثير لالھتمام كيف ان كلمة ﷲ تبدو انھا تخلق شھوة لكلمة ﷲ نفسھا  ,و تبدو انھا
تفسدك على اي شي اخر  .كلمة ﷲ مثيرة لالھتمام  .ھناك الكثير فيھا  .انھا قوية جدا  ,حية
عندما تكون حقا متعلما فيھا ,و تصل الى اللحم  ,تبدأ بالنمو و تتقوى  .اليمكنك ان تشبع
بھذه القالئل  ,االيام الجميلة و الفراشات و مراسيم العصافير  ,كل شيء مبھج و العالم
رائع .
مع انه سيأتي وقت ,ان كان الشخص في حمية لكلمة ﷲ  ,تصبح اذانه حا ّكة  .اوه ,يقول لنا
احلى النكات  ,انه قاص جيد  ,يصبح للناس اذان تحب ان تسمع ما يلذ لھا  .يريدون ان
يتسلوا و قد اصبحت الكنائس حقا مراكز تسلية  .اقصد  ,يضعون برامج تجعل ھوليوود
تغار  .يريدون ان يتسلوا  .اذان حاكة ترغب في التسلية  ,يحولون اذانھم عن الحق و
يفتحونھا للسذاجة و االستماع الى االكاذيب .
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" َ 5وأَ ﱠما أَ ْن َ
ت .ا ْع َملْ َع َم َل ْال ُمبَ ﱢش ِر .تَ ﱢم ْم ِخ ْد َمتَ َك".
ت فَاصْ ُح فِي ُكلﱢ َش ْي ٍء .احْ تَ ِم ِل ْال َم َشقﱠا ِ
)(5 :4
كان بولس رسوال بمشيئة ﷲ لكنه كان ايضا قسيسا و معلما .كان لتيموثاوس دعوة تبشيرية
 .بوليس يشجعه ليكرز و يقوم بعمل المبشر  .االن مھم جدا معرفة اية مساحة من الخدمة
قد جعلك ﷲ موھوبا فيھا و دعاك لتحققھا لتكون ما دعاك ﷲ لتكونه  ,و عدم المحاولة
لتصبح شيئا لم يردك ﷲ انه تصبحه  .الن احد اكبر المصاعب واالحباطات في العالم ھي
المحاولة لتصبح مبشرا بينما ﷲ قد اعدك لتكون قسيسا معلما او محاولة ان تصبح قسيسا و
معلما بينما ھو اعدك لتكون مبشرا  .تدرون  ,علينا ان نتاكد من دعوتنا و اختيارنا  .علينا
ان نعلم مالذي دعانا ﷲ اليه .
السنوات الستة عشر االولى لي تقريبا كانت محبطة تماما  ,النني سعيت ان اكون جوك
المبشر بمشيئة ﷲ  .لم يكن الرب قد دعاني الى التبشير  .و محاوالتي للقيام بذلك كانت
محبطة تماما و غير مثمرة  .لم تكن اال ان اعترفت ان ﷲ قد دعاني الكون قسيسا معلما
عندھا بدأت الخدمة تتبارك  ,النھا طبيعية  ,وليست بالقوة .االن يمكنني ان اكون ما قد
دعاني ﷲ اليه  ,مرتاحا مع ذلك  ,محبا ايضا .
لذا يا تيموثاوس " ا ْع َملْ َع َم َل ْال ُمبَ ﱢش ِر .تَ ﱢم ْم ِخ ْد َمتَ َك ".مھم جدا ان نتمم تلك الخدمة .
اآلن أ ُ ْس َكبُ َس ِكيبًاَ ،و َو ْق ُ
ض َر" )(6 :4
" 6فَإِنﱢي أَنَا َ
ت ا ْن ِحالَلِي قَ ْد َح َ
كانت االمور تسير بشكل سيء مع بولس في روما.المحاكمة ال يبدو انھا ستكون جيدة  .لقد
تم استدعاءه و تسميعه التھم و قد رأى رد فعل الحكومة الرومانية عند ھذه المرحلة  .و
بولس يدرك ان ايامه معدودة .ھذه ھي الرسالة االخيرة التي كتبھا بولس  ,رسالته الثانية
الى تيموثاوس  ,و يدرك ان صدور الحكم رسميا على االبواب  " .ووقت انحاللي قد
حضر " فكما ترى بولس اعتبر الموت انحالال في رحلته  .سوف انتقل قريبا من ھذه
ض بَي ُ
ت بِنَا ٌء
الخيمة الى قصر 1 " .ألَنﱠنَا نَ ْعلَ ُم أَنﱠهُ إِ ْن نُقِ َ
اوا ِ
ْت َخ ْي َمتِنَا األَرْ ِ
ض ﱡي ،فَلَنَا فِي ال ﱠس َم َ
ِم َن ﷲِ ،بَي ٌ
وع بِيَ ٍد ،أَبَ ِديﱞ2) ".كورنثوس . (1 :5وقت رحيلي قد حضر .
ْت َغ ْي ُر َمصْ نُ ٍ
ثم قال بولس ,
ت ال ﱠس ْع َيَ ،حفِ ْ
ظ ُ
ت ْال ِجھَا َد ْال َح َس َن ،أَ ْك َم ْل ُ
" 7قَ ْد َجاھَ ْد ُ
ان" )(7 :4
اإلي َم َ
ت ِ
اوه يا له من امر مھم ان نقوله حين يقترب رحيلنا  .و انظر الى حياتي و تمكن من القول ,
حسنا  ,لقد جاھدت الجھاد الحسن  .استسلم  ,لقد اكملت كل شيء و اتممته  .سابقا لھذه
صرْ ُ
ْس أَنﱢي قَ ْد نِ ْل ُ
ت َكا ِمالًَ ،ول ِكنﱢي أَ ْس َعى
الرسالة كتب بولس الى فيليبي قائال " 12لَي َ
ت أَ ْو ِ
34

 2تيموثاوس

اإل ْخ َوةُ ،أَنَا لَس ُ
ك الﱠ ِذي ألَجْ لِ ِه أَ ْد َر َكنِي أَ ْيضًا ْال َم ِسي ُح يَسُو ُ
لَ َعلﱢي أُ ْد ِر ُ
ْت أَحْ ِسبُ نَ ْف ِسي
ع13 .أَ ﱡيھَا ِ
أَنﱢي قَ ْد أَ ْد َر ْك ُ
احدًا :إِ ْذ أَنَا أَ ْن َسى َما ھُ َو َو َرا ُء َوأَ ْمتَ ﱡد إِلَى َما ھُ َو قُ ﱠدا ُم"
تَ .ول ِكنﱢي أَ ْف َع ُل َش ْيئًا َو ِ
)فيليبي  . (14-12 :3رأى الحياة المسيحية كسباق .
ُون،
ان َج ِمي ُعھُ ْم يَرْ ُكض َ
ين يَرْ ُكض َ
ون أَ ﱠن الﱠ ِذ َ
قال  ,اال تدركون " 24أَلَ ْستُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
ُون فِي ْال َم ْي َد ِ
احدًا يَأْ ُخ ُذ ْال َج َعالَةَ؟ ھ َك َذا ارْ ُكضُوا لِ َك ْي تَنَالُوا 1)".كورنثوس  . (24 :9لقد جاھدت
َول ِك ﱠن َو ِ
الجھاد الحسن  .لقد كنت ھناك  .اكملت السعي وحفظت االيمان .
ض َع لِي إِ ْكلِي ُل ْالبِرﱢ  ،الﱠ ِذي يَھَبُهُ لِي فِي ذلِ َك ْاليَ ْو ِم ،الرﱠبﱡ ال ﱠدي ُ
ﱠان ْال َعا ِدلُ،
اذا َ 8 " ,وأَ ِخيرًا قَ ْد ُو ِ
ْ
ُورهُ أَ ْيضًا(8 :4) ".
ين ي ُِحب َ
يع الﱠ ِذ َ
ﱡون ظُھ َ
َولَي َ
ْس لِي فَقَط ،بَلْ لِ َج ِم ِ
يقول لنا ان ننتظر ظھوره  ,ان نتطلع الى ظھوره  ,و االن بولس يتكلم عن محبة ظھوره .
اكليل البر  ,قال يسوع لكنيسة سميرنا " كن امينا للموت وساعطيك اكليل الحياة ")رؤيا:2
 . (10االكاليل مختلفة في السماء  ,والذي سيعطيه ھو اكليل البر  .الرب دياننا العادل
سوف يعطي ليس لي فحسب بل لكل الذين يحبون ظھوره .
ي َس ِريعًا " )(9 :4
" 9بَا ِدرْ أَ ْن تَ ِجي َء إِلَ ﱠ
تعال الى ھنا سريعا  .انا على وشك الرحيل  .وقت رحيلي قد حضر  .لذا عجل وتعال الى
ھنا باسرع وقت ممكن.
اس قَ ْد تَ َر َكنِي " )(10 :4
" 10ألَ ﱠن ِدي َم َ
ذكر بولس ديماس في تحية في احد رسائله السابقة  ,لكن بولس قال سابقا ان كل الذين
كانوا معه من آسيا قد تركوه  .في الحقيقة  ,اذ ان وجودھم معه قد يعني موتھم اذ كان
بولس محكوما في ھذه المرحلة  .النه كان سجينا محكوما بالموت و كونھم معه يھدد
حياتھم ايضا  " .فقد تركني ديماس " شيء مأساوي الن السبب كان :
ب إِلَى تَ َسالُونِي ِكي " )(10 :4
اض َر َو َذھَ َ
" إِ ْذ أَ َحبﱠ ْال َعالَ َم ْال َح ِ
بتعبير اخر  ,لينفذ بجلده  ,اراد ان يحيا لذا ذھب الى تسالونيكي .
س"
اطيﱠةَ11 .لُوقَا َوحْ َدهُ َم ِعيُ .خ ْذ َمرْ قُ َ
يس إِلَى َغالَ ِطيﱠةََ ،وتِيطُ َ
" َو ِك ِري ْس ِك َ
س إِلَى َد ْل َم ِ
)(11-10 :4
ھذا ھو مرقس الذي كان ابن اخت برنابا الذي سبب شجارا بين بولس و برنابا سابقا .
عندما رحل بولس وبرنابا الى الرحلة التبشيرية  ,ذھب مرقس معھم و لكن عندما مروا
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بقبرص و اتجھوا الى بالد عصيبة  ,خاف مرقس و عاد الى البيت و ذھب بولس وبرنابا
لوحدھما .
عندما كان بولس وبرنابا مستعدين ليبدأوا برحلتھم التبشيرية الثانية  ,بالعودة الى نفس
االماكن لتقويتة االخوة  ,الذين تحولوا الى المسيحية في رحلتھم االولى  .قال برنابا  ,حسنا
اريد ان اخذ مرقس معي مجددا  .فقال بولس اوه ال  ,الولد انسحب المرة االولى  ,ال اريده
معنا مجددا  .ال اريد مشاكل  .و لھذا حدث جدل كبير بين بولس وبرنابا  .الجدل كان كبيرا
لدرجة ان برنابا احذ مرقس معه و اتجه الى قيرص و بولس اخذ سيال معه واتجه الى اسيا
الصغرى مرة اخرى .
مثير لالھتمام  ,انه يمكننا ان نجد في الجسد المسيحي خالفات و عدم توافق  ,لكن الرب
دائما يعيدنا معا  .و االن بولس يكتب عن نفس مرقس الذي كان لديه مشكلة معه سابقا ,
غير راغب ان ياخذه برنابا معه .
ويقول ھنا لتيموثاوس " خذ مرقس"
ضرْ هُ َم َع َك ألَنﱠهُ نَافِ ٌع لِي لِ ْل ِخ ْد َم ِة " )(11 :4
" َوأَحْ ِ
احب ذلك الشاب بالطبع  ,نضج مرقس كثيرا بعد كل ھذه الفترة  ,بال شك  .لقد مرت عدة
سنوات  ,و بولس يتكلم عنه بكالم محبة و انه نافع له وللجميع .
ُس13 .اَلرﱢ َدا َء ُ")(13-12 :4
يخي ُكسُ فَقَ ْد أَرْ َس ْلتُهُ إِلَى أَفَس َ
" 12أَ ﱠما تِ ِ
االن بولس يتحدث عن امر شخصي قليال " الرداء "
ضرْ هُ َمتَى ِج ْئ َ
ب أَ ْيضًا َوالَ ِسيﱠ َما
تَ ،و ْال ُكتُ َ
ُواس ِع ْن َد َكارْ ب َ
" الﱠ ِذي تَ َر ْكتُهُ فِي تَر َ
ُس ،أَحْ ِ
ق(13 :4) ".
الرﱡ قُو َ
قيل ان بولس كان قارئا شرھا للكتب ؟ في الحقيقة  ,التاريخ  ,جماالئيل  ,قال بولس انه
جلس عند قدميه و لدينا رواية عن جماالئيل تقول ان بولس كان تلميذه  .و عندما تحدث
عن بولس كتلميذ  ,قال مشكلتي االكبر معه كتلميذ كانت انه لم يكن لدي ما يكفي من الكتب
الزوده بھا .قاريء شره  ,لذلك السبب عندما دافع بولس عن نفسه امام الملك اغريباس ,
صرخ فيستوس ,وقال معرفتك الكثيرة قد جعلتك تفقد عقلك  .لقد كان بولس ھناك يقرأ في
السجن لسنتين متواصلتين في قيصرية  ,و في كل مرة رأه  ,كان بولس مفونا بين الكتب .
فقال  ,لقد درست اكثر من الالزم  ,بحث انقلب عليك االمر  .لقد تخطيت الحدود  .معرفتك
الكثيرة قد جعلتك تفقد عقلك .
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اذا احضر الكتب  ,واحضر لي الرقوق  ,باالخص الرقوق  .اعتقد ان ھناك شيء في
المعلم دائما لديه عطش و التتوقف ابدا .
"14إِ ْس َك ْن َد ُر النﱠحﱠاسُ أَ ْ
ب أَ ْع َمالِ ِه".
از ِه الرﱠبﱡ َح َس َ
ظھَ َر لِي ُشرُورًا َكثِ َ
يرةً .لِي َُج ِ
)(14 :4
ذلك مثير لالھتمام  ,اليس كذلك ؟ صلي الجل ھؤالء  .قال الرب  ,للذين يحتقرونكم لكنني
ال اعلم انه كان يقصد ان تصلي بتلك الطريقة .
"َ 15فاحْ تَفِ ْ
ظ ِم ْنهُ أَ ْن َ
ت أَ ْيضًا " )(15 :4
احذر من الكسندر النحاس .
اجي األَ ﱠو ِل لَ ْم يَحْ ضُرْ أَ َح ٌد َم ِعي ،بَ ِل ْال َج ِمي ُع
" ألَنﱠهُ قَ َ
او َم أَ ْق َوالَنَا ِج ًّدا16 .فِي احْ تِ َج ِ
تَ َر ُكونِي .الَ يُحْ َسبْ َعلَ ْي ِھ ْم(16-15 :4) ".
مثير لالھتمام  ,لقد تُ ِرك بولس تماما من قبل كل اصدقائه  .عند اول ستدعاء له من قبل
نيرو  ,تركوه جميعا  .عندما ظھر بولس اول مرة عند رجم استفانوس في الكتاب المقدس ,
اول مرة رأينا فيھا بولس  ,ھي وھو واقف حامال رداء الذين كانوا يرجمون استفانوس
حتى الموت  .لقد كان ذلك بعد ان سمع شھادة استفانوس العظيمة امام السنھدرين  ,الذي
كان عضوا فيه .صوتوا  ,ارجموه  .بولس صوت نعم ارجموه  .صوت موافقا على موته .
لقد صوت معھم على رجمھوثم شاركھم في رجمه بحمل مالبس الرجال الذين رجموا
استفانوس .
عندما كان استفانوس يرجم  ,تذكرون انه نظر الى السماء و قال  ,ايھا االب  ,اغفر لھم
خطيتھم  .ال تحاسبھم على ھذه الخطية  .من الواضح انه كان لذلك تأثير كبير على بولس .
النه الحقا عندما امسك الرب به على طريق دمشق  ,قال اليس صعبا عليك رفس مناخس ,
انا متأكد ان كل ما حدث مع استفانوس بقي في قلبه و فكره  .وھو يرى ھذا الشاب يموت
بھذه الطريقة  ,يارب بين يديك استودع روحي .ال تحسب عليھم ھذه الخطية يارب .بدال
من الصراخ و اللعن  ,وجه ھذا السلوك المحب والغافر الى اللذين كانوا يرجمونه .
االن بولس يضاھي بطريقة او باخرى ذلك الفعل مع الذين تركوه  .يارب اتمنى ان ال
تحسب عليھم ھذه .
" َ 17ول ِك ﱠن " )(17 :4
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احب ھذا .الجميع تركوني لكن :
ف َم ِعي َوقَ ﱠوانِي " )(17 :4
" الرﱠبﱠ َوقَ َ
وذلك كل ما احتاجه  .الرب وقف معي .
ازةَُ ،ويَ ْس َم َع َج ِمي ُع األُ َم ِم ،فَأ ُ ْنقِ ْذ ُ
" َوقَ ﱠوانِي ،لِ َك ْي تُتَ ﱠم بِي ْال ِك َر َ
ت ِم ْن فَ ِم األَ َس ِد" .
)(17 :4
او من نيرون  .يدعوه باالسد  .او ربما يشير الى انه وضع في عرين اسود  ,لكنني اعتقد
انه مجرد تشبيه لنيرون .
االن الحظ ھذا "ولكن الرب وقف معي َوقَ ﱠوانِي ،لِ َك ْي تُتَ ﱠم بِي ْال ِك َر َ
ازةَُ ،ويَ ْس َم َع َج ِمي ُع األُ َم ِم"
ماحدث ھو انه حين وقف بولس امام نيرون استغل الفرصة بشكل كبير  .كان البد ان اقف
امامه للدفاع عن نفسي  .لكن كانت تلك تكتيكات بولس على طول الرحلة  .كلما القي
القبض على بولس كان البد ان يقف امام الحكام  ,او الحقا امام الملك اغريباس  ,استغل
دائما ذلك ليشھد و يحاول ان يربحھم ليسوع المسيح .
االن يسوع قال لتالميذه  ,سوف تضطھدون و سوف يلقون القبض عليك و سوف يوقفونكم
حكام وامام ملوك  .لكن ال تخافوا مما ستقولون النه في تلك الساعة الروح سيعطيكم الكالم
الذي عليكم ان تقولوه وسيُحول ذلك الموقف الى فرصة لتشھدوا.
بتعبير أخر  ,سوف يلقون القبض عليكم و سيحضرونكم الى محاكمات لكن ال تقلقوا .
ستكون فرصة لكم لتشھدوا  ,لتشاركوا ايمانكم  .و لھذا استغل بولس كل ظھور امام الحكام
كفرصة للشھادة الى درجة انه حين وقف امام اغريباس الملك قال " اغريباس اتؤمن
بالكتب المقدسة ؟ انا اعرف انك تؤمن  .فقال اغريباس انتظر لحظة  ,انتظر  ,اتحاول ان
تحولني ؟ فاجاب بولس  ,اوه اتمنى لو انني افعل  " .لقد كان حقا يحاول تحويله الى
المسيحية .
االن ال بولس وال لوقا يقوالن لنا ماذا قال بولس لنيرون  ,لكن يمكن ان تكون متاكدا انه
حاول معه  ,لو انني فقط اربح ھذا الشخص للمسيح  ,فكر ما يمكن للرب ان يفعله
للمسيحية لو انه ربحه للمسيح  .وانا متأكد انه شھد لھذا الرجل اكثر مما قد تتوقع  .اذا قال
" الجميع تركوني " لكن " الرب وقف معي" الروح القدس سيھب لكم الكالم في تلك
الساعة  .وقواني لكي تتم بي الكرازة .اقصد لقد شھد كل الشھادة امامه حتى تسمع كل
االمم .كل محكمة نيرون سمعت البشارة  " .وقد انقذني من فم االسد " .
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" َ 18و َسيُ ْنقِ ُذنِي الرﱠبﱡ " )(18 :4
اوه نعم وذلك ما حدث بالفعل  .قطع رأسه و افلت من نيرون  .الن يسوع قال "َ 28والَ
ُون أَ ْن يَ ْقتُلُوھَا ،بَلْ َخافُوا بِ ْال َح ِريﱢ ِم َن
س الَ يَ ْق ِدر َ
ين يَ ْقتُلُ َ
تَ َخافُوا ِم َن الﱠ ِذ َ
ون ْال َج َس َد َول ِك ﱠن النﱠ ْف َ
س َو ْال َج َس َد ِكلَ ْي ِھ َما فِي َجھَنﱠ َم) " .متى . ( 28 :10
الﱠ ِذي يَ ْق ِد ُر أَ ْن يُ ْھلِ َ
ك النﱠ ْف َ
نعم  ,اقول لكم  ,خافوا منه .
لذا سيتم انقاذي  ,قال بولس  .اعلم ان ﷲ سينقذني  .و عرف بولس بالضبط كيف
النه قال " وقت انحاللي قد حضر " )2تيموثاوس . (6 :4انا راحل  .ﷲ سينقذني  .اعتقد
انه خطأ حين نفكر ان االتقاذ ياتي من الشفاء فقط  u .طرق مختلفة النقاذنا  " .الرب
سينقذني" .
اويﱢ (18 :4) ".
" ِم ْن ُكلﱢ َع َمل َر ِدي ٍء َوي َُخلﱢ ُ
صنِي لِ َملَ ُكوتِ ِه ال ﱠس َم ِ
قد ياخذ العالم عمري  ,لكنني سأحفَظ في الملكوت السماوي .
ينَ .سلﱢ ْم َعلَى فِ ِر ْس َكا َوأَ ِكيالَ " )(19-18 :4
ور .آ ِم َ
"الﱠ ِذي لَهُ ْال َمجْ ُد إِلَى َد ْھ ِر ال ﱡدھُ ِ
ھا ھما مجددا ھنا  ,ما زاال في افسس  ,وبولس مرتبط جدا بريسكال و اكيال  .التقاھم اول
مرة في كورنثوس .و ثم ذھبوا معه او ذھبوا قبله الى افسس  .و كانوا معه في الخدمة
ھناك  ,وانا جدا متشوق للقاء ھذين الشخصين  ,بريسكال واكيال سلم عليھما .
ُس " )(19 :4
يسيفُور َ
ت أُنِ ِ
" َوبَ ْي ِ
يُعتقد انه قتل ايضا في روما  .لقد اھتم ببولس و راعاه بلطف  ,وجده في زنزانة و يُظن ان
بسبب عالقته ھذه مع بولس  ,قتل النه لم يسلم عليه ھو بل على اھل بيته  .و ھناك بعض
التسجيالت تقول انه قتل بسبب عالقته ببولس .
س َم ِريضًا.
وسَ .وأَ ﱠما تُرُوفِي ُمسُ فَتَ َر ْكتُهُ فِي ِميلِيتُ َ
ور ْنثُ َ
" 20أَ َرا ْستُسُ بَقِ َي فِي ُك ِ
ْك أَ ْفبُولُسُ َوبُو ِديسُ َولِينُسُ َو َكالَف ِديﱠةُ " )-20 :4
21بَا ِدرْ أَ ْن تَ ِجي َء قَ ْب َل ال ﱢشتَا ِء .يُ َسلﱢ ُم َعلَي َ
(21
بوديس و كالفدية  ,اسمان مثيران لالھتمام.
اإل ْخ َوةُ َج ِميعًا ")(21 :4
" َو ِ
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اوه لم يبقى لدي وقت الحكي قصتھما لكن ھناك قصص مثيرة لالھتمام لكالفدية التي يُظن
انھا كانت اميرة من جزر بريطانيا  .و ھناك قصص مثيرة لالھتمام في الكنيسة االولى
بخصوص كالفدية  .وليس معلوما ان كانت نفس الكالفدية المذكورة ھنا  .لكن في الكنيسة
االولى في روما كان ھناك كالفدية تحولت الى المسيحية  .وكانت اميرة من بريطانيا و
ارسلت الى مريم  ,احدة قادات روما  ,كجزء من معاھدة وتحولت الى المسيح ھناك في
روما واصبحت احد اقوى الشخصيات في الكنيسة .
" 22اَلرﱠبﱡ يَسُو ُ
ين(22 : 4) ".
ُوح َك .اَلنﱢ ْع َمةُ َم َع ُك ْم .آ ِم َ
ع ْال َم ِسي ُح َم َع ر ِ
اذا ھذه كانت الرسالة االخيرة الى تيموثاوس واخر رسالة كتبھا .
فليباركم الرب بغنى حيث تمتص كلمته في حياتكم و تبدأون بتطبيقھا في تجاربكم اليومية ,
اآلن
فيكون لكلمة ﷲ تأثير المطھر على حياتكم ھذا االسبوع  .كما قال يسوع " 3أَ ْنتُ ُم َ
ب ْال َكالَ ِم الﱠ ِذي َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِ ِه) ".يوحنا . (3 :15فلتجدوا كالم الرب يقودكم الى
أَ ْنقِيَا ُء لِ َسبَ ِ
طريق البر ,ولتكن نافعة لكم في قيادتكم في طريق البر  ,الذي يريدكم الرب ان تسلكوه.
فليكن الرب معكم و يقويكم في مختلف االمتحانات و التجارب التي قد تواجھونھا ھذا
االسبوع  ,و يَ ْنصُركم اكثر ويجعلكم غالبين في يسوع المسيح .
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