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  رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس

  

 

 

  

  هاملتون سميث
  

  

 

 

 

  

  منشورات بيت عنيا
إذن رسمي من صفحة بيت اهللا       ة     .  com.baytallah.www://http أخذت ب وق محفوظة لمكتب ع الحق  وال يجوز  اإلخوة جمي

ى اإلنترنت إ                  إذن خاص   إعادة نشر أو طباعة إي من الكتب أو المقاالت بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها عل ال ب
ا أو  .  وصفحة  بيت اهللا   اإلخوةومكتوب من    يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فقط وليس بهدف بيعه

  المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
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  ياتالمحتو

  
  آلمة الناشر
  مقدمة الكتاب

  تعزيات التقي في يوم الخراب
  )١١-١: (١اإلصحاح       
  )١٨-١٢ : (١اإلصحاح       

  طريق التقي في يوم الخراب
الحالة الروحية الضرورية لطريق اهللا في ) أ(      

  )١٣ -١ع (زمن الخراب 
طريق الشر أدى إلى خراب الكنيسة آبيت ) ب(      

  )١٨ -١٤ع . (اهللا
 -١٩ع (طريق اهللا للفرد في زمن الخراب ) ج(      

٢٢(  
 ٢٣ع (روح التي نواجه بها المقاومات ال) د(      

-  ٢٦(  
  موارد التقي في األيام األخيرة

  )٩ -١ع (فساد المسيحية في األيام األخيرة       
        مصادر التقى في مواجهة الشر

   الخرابزمانخدمة اهللا في 
  )١١-١ (٤      أصحاح 

  )٢٢-١٢ (٤أصحاح       
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  آلمة الناشر

 تيموثاوس  إىلوهي الرسالة الثانية اليت بعثها      ا،  كتبها رسول األمم العظيم من رسائله األربعة عشر املوحى          إا آخر رسالة    
ذي الصحة املعتلة واألسقام الكثرية كتبها الرسول من زنزانة         –تلميذه األمني وابنه احملبوب يف اإلميان وشريكه يف أتعاب اإلجنيل           

كان يعرف اقتـراب وقـت      .  منتظراً النطق باحلكم من نريون طاغية روما       ،الثاين واألخري املعتقل يف روما وكان هذا يف سجنه        
  . وبعدها بقليل اقتطع رأسه بالسيف وخلصه الرب مللكوته السماوي،احنالله

كان الرسول يف هذه الرسالة حماطاً بظروف اختلفت عن وقت سجنه األول الذي كانت له فيه احلرية أن يستأجر بيتاً ليقيم                     
ويقبل مجيع الذين يدخلون إليه كارزاً مبلكوت اهللا ومعلماً بأمر الرب يسوع املسيح بكل جمـاهرة بـال                  "فيه ملدة سنتني كاملتني     

 أمل ير يف البداية نشاط      ،الكنيسة ودخلتها تعاليم متنوعة وغريبة     أما يف سجنه األخري فقد تبدلت حالة      . ٣١ و ٣٠: ٢٨أع  " مانع
 يف اجتذاب األمم إىل نعمة اهللا؟ أمل يستخدمه اهللا يف تأسيس وبنيان الكنائس يف األمـم ورأى أمثـاراً                    وقوة الروح القدس عامالً   

 وليس ذلك فحسب ولكن حىت الذين يعملون معه مثل دمياس           ،عظيمة كان يشهد ا؟ أما اآلن فريى ارتداد املعترفني باملسيحية         
مل يرتد دمياس عن املسيح بل عن بولس واسـتثقل محـل   ". (عامل احلاضرأحب ال"الذي تركه وترك أتعاب اإلجنيل ومشقاته ألنه  

 كان يرسم أمامـه الترتيـب     ،ونالحظ أن الرسول يف رسالته األوىل إىل تيموثاوس       ). الصليب ألن قلبه كان ممسوكاً مبحبة العامل      
 فأمسي بيتاً كبرياً جامعاً ألموال ، واخلراب إذ أن املؤمنني معاً هم استمرار هذا الترتيب بل باحلري التشويش   ،الصحيح يف بيت اهللا   

كيف اندفعت الكنيسة ذه السرعة حنو االحندار يف وقـت          –وهذا شيء يدعو حقاً للغرابة والتساؤل       . الكرامة مع أواين اهلوان   
تمر يف بيت   مع أن الرسول بولس كان ال يزال حياً يف ذلك الوقت؟ ألعل اخلمري اس              -قصري؟ وكيف ضمت داخلها أواين اهلوان       

؟ وكيف ارتخ املؤمن يف تطبيق مبادئ قداسة اله داخل بيت           )٣٣: ١٣مت  (اهللا بدالً من أن يعزله القديسون فخمر العجني كله          
  اهللا؟

غري أن هناك قام ببناء فوق هذا       . كان الرسول كبناء حكيم يف هيكل اهللا وقد وضع أساساً صحيحاً ومتيناً هو يسوع املسيح              
 ،نهم من بىن ذهباً وفضة وحجارة كرمية وهي مواد قابلة لالمتحان يف النار فهؤالء يثبت عملهم وينالون املكافئة              فم،البناء الصحيح 

. ومنهم من بىن خشباً وعشباً وقشاً وهي ال تقو على فحص النار فيضيع عملهم وهم خيلصون كما بنار لوجود األساس الصحيح                    
وهكذا سيحكم الرب على عمل كل واحد عندما        ). ٣كو  ١(الء يفسدهم اهللا    كما أن هناك من يقومون بإفساد هيكل اهللا وهؤ        

  .يأيت

دام واليت كانت كفيلة بأن تقضي عليه        إذ فاقت أتعابه اآلخرين من اخل      ،لقد خدم الرسول سيده بكل اجتهاد وأمانة بال كلل        
واستطاع يف النهاية أن يقول بالوحي      ) ١١و  ك٢انظر  (شقات حىت القيود كمذنب     لكن نعمة اهللا حرضته ليتمم العمل وحيتمل امل       

  ".جاهدت اجلهاد احلسن أكملت السعي حفظت اإلميان"



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

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

 ٤

 إذ كان يريد أن حيضر الكنيسة يف األمم كعذراء عفيفة للمسيح وكـان              ،مل تنقصه الغرية املقدسة على قطيع الرب وكنيسته       
  ).٢،٣: ١١ كو ٢(ام عن البساطة اليت يف املسيح خائفاً عليهم من خداع احلية القدمية كما فعلت حبواء هكذا تفسد أذه

أمل .  فائضاً يف حمبته للقديسني مع طول األناة والوداع والصرب الكـثري           ،كان شديد البأس يف التمسك باحلق الذي استعمل له        
تيقة سيضطر أن يـستخدم      فإذا مل ينقوا منهم اخلمرية الع      ،حيذر قبالً كنيسة كورنثوس بسبب اخلمري األديب الذي اونوا يف نزعه          

وكم خشي  ! فكم عاىن من احلزن الكثري وكآبة القلب وسكب الدموع        ) ٨ - ٧: ٥ و ٢١: ٤كو  ١(عصاه أي سلطانه الرسويل     
أن يذله إهله فينوح علـى      ! ت ومذمات ومنيمات وتكربات وتشويشات    زباأن يسمع بينهم خصومات وحماسدات وسخطات وحت      

  ).٢١ - ٢٠: ١٢كو ٢( والعهارة اليت فعلوها من قبل  النجاسة والزينأوا ومل يتوبوا عنكثريين ممن أخط

أمل حيذر الرسول قبالً كنائس غالطية من املعلمني الكذبة الذين سحروا القديسني وحولوهم عن إجنيل املسيح الذي تـسلمه                   
م هذه قد صدم عن املطاوعة للحق؟       أمل تكن مخرية التعلي   !. بولس من الرب شخصياً إىل إجنيل آخر مزجوا فيه الناموس بالنعمة؟          

  ).١٢ - ٧: ٥غل (

 فطوروها يف مـضمون     ،ماذا عن بعض املعلمني يف كولوسي الذين أدخلوا فرائض الناموس اليهودية من أعياد وأهلة وثبوت              
هلـا  . تفرض عليكم فرائض وال متسوا وال تذاقوا وال جتـس         " من هيكل تعليمي له شكل مسيحي        فلسفي غنوسي لتصبح مزجياً   

  ).٢٣ -١٦: ٢كو " (ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر اجلسد

 الذين مزجوا التعاليم اليهودية     ،وكم عاىن الرسول من هؤالء املعلمني الكذبة فيصفهم يف فيليب بالكالب وفعلة الشر والقطع             
فكم ذكرهم وهم أعداء صليب املسيح الذي ايتهم اهلالك الذي          –عترفني باملسيحية   وهؤالء هم أردأ فئة من امل     . باملسيح يف اد    

  ).١٩ - ١٧ و٢: ٣يف ! (إهلهم بطنهم وجمدهم يف خزيهم

 كمـا   ،أليس هذا ما قاله ألساقفة أفسس يف وداعه هلم قبيل سجن األول أنه سيدخل بينه ذئاب خاطفة ال تشفق على الرعية                    
  ).٣٠ ،٢٩: ٢ ع ١(أمور ملتوية لكي جيتذبوا التالميذ ورائهم أنه سيقوم رجال يتكلمون ب

ونعـرف مـن    .  ميكث يف أفسس لكي يوصي قوماً أال يعلم تعليماً آخر           يف تيموثاوس يف رسالته األوىل أن      ونقرأ أنه يطلب  
ين انكسرت م الـسفينة  ذالوكان هناك هيمنايس واالسكندر  . الرسالة أا كانت مزجياً من الفلسفات الوثنية والتعاليم اليهودية        

أي حتولوا عن التعليم الصحيح وذلك ألم افتقدوا الضمري الصاحل ومن املعترفني باملسيحية من ظن أن التقوى                  -من جهة اإلميان    
  .جتارة ومثل هؤالء كان جيب جتنبهم ومنهم من أرادوا أن يكونوا أغنياء وفضلوا عن اإلميان

 ونظرة الكـاهن الثاقبـة الـيت    ، أمسك بالكثري من احلجارة    إذ أن الربص   ، خراب البيت  ومل ينقض الوقت الطويل حىت تبني     
مث يرينا مسلك اإلمنـاء يف هـذه        . ن البيت يضم أواين للكرامة وأخرى للهوان       أ - وهو تقرير الرسول بالوحي    - تفحص البيت 
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إن طهر أحدهم نفسه من هـذه أي        " ولكن   ،ام العام  ألن البيت هو دائرة املسيحية أم      ، الذي ليس عليهم أن يتركوا البيت      ،احلالة
وهذا هو مبدأ االنفصال عن الشر الذي حيتضنه املعترفون باملسيحية الذين يهنون الرب إم              ". من أواين اهلوان يكون إناء للكرامة     

عل عدوى اهلوان والـشر      فالشركة مع هؤالء جت    ،ال يكرمونه ال يف عيشتهم وسلوكهم وال يف تعاليمهم اليت ال تتفق مع املكتوب             
ونافعـاً  ) أي مفرزاً له حسب متطلبات قداسته( مقدساً ،إناء للكرامة"ولذلك لزم االنفصال عنهم ليكون املرء      . تسري يف األمناء  

  ". ومستعداً لكل عمل صاحل،)أوالً حىت يصري بعد ذلك نافعاً الستخدامه حسب رغبة قلبه(للسيد 

 واليت كان له االمتياز     ، أن جيد الكنيسة اليت تعب يف تأسيسها بني األمم         ،ى نفس الرسول  إا ملسألة عظيمة كانت ضاغطة عل     
 فرآها يف ختام حياته وإذ خيبو       ،)٣ف١(اخلاص من قبل الرب أن تستعلن له أسرارها املكتومة منذ األزل فيعلنها بدوره للكنيسة               

 وكانت عواطفه حارة حنو كل عـضو        ،يف خدمة الكنيسة  أكثر من مجيع الرسل     " الرسول الذي تعب     –نورها وتفسد شهادا    
 وكم من   ، وكم تكلف من تعب وكد     ، فكم من حنو وحمبة للجميع     ,ا أمل يكن مترفقا بينهم وله عواطف املرضعة حنو أوالده         افيه

ـ      ). ٢تس١(عواطف األبوة مبا فيها من حتريضات وتشجيعات لكي يسلكوا كما حيق هللا              دائد كانت آالمه تكميالً لنقـائص ش
 ،ولكنه ويف النهاية يرى الفساد وقد ضرب يف صورة التعليم الصحيحة فشوهه           ). ٢٤: ١ كو(املسيح يف جسمه ألجل الكنيسة      

. التحريض واإلنذار    و ها قد تباعدت فرصة اإلصالح ومل يعد جيدي        . كما ضرب يف القديسني فتحولوا عن احلق وعن التقوى        
وهنا نرى خدمة الرسول يوحنا بعد انتقـال        . ينتظر التطهري بالقضاء والدينونة يف النهاية     وليس أمام بيت اهللا الذي خرب غري أن         

 فابتدأ القضاء من بيت ،بولس لريينا الرب يف جمده القضائي وهو يفحص شهادة الكنيسة وحيكم عليها ويدينها قبل أن يدين العامل       
  ).١٧: ٤بط١(اهللا 

 فأين اآلالف من املؤمنني الذين رجعوا للرب وتعلموا احلق بكرازة الرسول؟ أين             ، عملة نادرة  ويف أيام اخلراب يصبح األمناء    
حقـاً يف   ). ١٥: ١تى  ٢" (مجيع الذين يف آسيا ارتدوا عين الذين منهم فيجلس وهرموجانس         " يف روما؟    هم من الرسول املأسور   

 فإميان تيموثاوس الذي أخذه من جدته وأمه        ،فورسإذ يتذكر الرسول تيموثاوس وانيسي    . األيام األخرية ليس غري أمساء قليلة جداً      
ويا هلا من دموع حمفوظة وحمفورة يف عواطـف         . كما ال ينسى دموعه عندما افترق عنه بولس ودخل السجن          ،ولكنه مستقر فيه  

عنه بـأوفر  أما أنيسيفورس الذي سعي إليه يف السجن باحثاً      .  إذ كيف ال يكون هلا التقدير عنده وهي غالية لدى الرب           ،الرسول
ويا هلا من    –وال بد انه واجه صعاب كثرية ولكنه مل خيجل بسلسلته بل رآها تكرمياً فائقاً له                 –اجتهاد بني دهاليز سجون روما      

أتعاب حلوة أنعشت قلب الرسول األمني باملباينة مع ختلي القديسني عنه وارتدادهم عن تعليمه وبرودة احملبة بسبب تغلغل روح                   
من يسقيين ماء من بئـر بـني        " وهو يقول     يف أذين تيموثاوس تستحضر لنا تأوه داود       إن عواطف الرسول اليت يبثها     .العامل فيهم 

 فريفض إال بان يسكبه للرب ألنه دم هؤالء         ،فيشق ثالثة من رجاله املخلصني له حملة الفلسطينيني ويأتون له باملاء ليشرب           " حلم؟
  ).٢٣صم  ٢(الرجال 
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او      قوماً أن ال يعلموا تعليماً     كان قد أوصاه يف الرسالة األوىل أن يبقى يف أفسس لكي يوصي             : سوصية الرسول لتيموث
  .متمسكاً باإلميان والضمري الصاحلاربة احلسنة حلفظ لتعليم الصحيح  حيارب احملأن وطلب منه ،آخر خمالفاً إلجنيل نعمة اهللا

كانت أفسس متثل آسيا ومع أننا يف البدايـة نـرى           ! عن الرسول " سيامجيع الذين يف آ   "أما يف الرسالة الثانية فيخربه بارتداد       
 وكذلك رسالة أفسس اليت حتلق يف دائرة السماويات ومركز الكنيسة يف ارتباطها             )١٩أع  (نشاط النعمة هناك يف خدمة الرسول       

) ٢٠أع (طيع الرب فيها  نسمع خطاب الرسول الوداعي لشيوخ أفسس فنحزن على ما كان سيصيب ق    أننا غري   ,ااملمجد كرأسه 
أمل خياطب الـرب    .  عنهم  مث نرى ارتداد غالبية املسيحيني     ،ونرى ذلك واضحاً يف طلب الرسول من تيموثاوس يف الرسالة األوىل          

  .؟)٢رؤ (ويدعوها للتوبة "  حمبته األوىلتركت"كنيسة أفسس بعد ذلك بواسطة عبده يوحنا 

وما . ورمبا ظن أنه قد فشل يف املسئولية اليت وضعها عليه الرسل          . ث يف أفسس  ولعل تيموثاوس شعر باإلحباط الشديد ملا حد      
غري أن الرسول حيول نظره إىل املصادر اإلهلية الـيت          !  يؤرق ضمري حساس وقلب رقيق وشخص أمني مثل تيموثاوس         أثقله شعور 

 يف كل ملئها اليت أظهرها الرب هنا ومعطاة         وهي احلياة ) ١: ١" (وعد احلياة اليت يف يسوع املسيح     ) "١: (يلزمه أن يستند عليها   
ال جيـب أن    )٧: ١" (مل يعطنا روح الفشل بل روح القوة واحملبة والنصح        "اهللا  ) ٢. (كوعد منه مهما أصاب الكنيسة من ارتداد      

مـة والرمحـة    النع) ٣". (يف ذلك اليوم  " بل عليه أن خيدم بكل اجتهاد وصرب أمام الذي مينح املكافأة             ،يتوقف عندما يري الفشل   
مث تأيت النعمة مع الرمحة والسالم لتحيط        ,فالنعمة املخلصة قد ظهرت أوالً     –) ٨ -١(والسالم من اهللا اآلب واملسيح يسوع ربنا        

الكلمة والتعليم  ) ٤). (١: ٢(وتبقى النعمة ينبوعاً للقوة إزاء مشقات اإلجنيل وأتعاب اخلدمة          . جبو املؤمن مدة غربته على األرض     
فالتثبت والتيقن مما مسعه من الرسول وكذلك من قراءة األسفار األخرى           .. الذي تعلمه من الرسول ومن الكتب املقدسة      الصحيح  
  إمنا جيعل إنسان اهللا كامالً متأهباً لكل عمل صـاحل           ، واليت هي نافعة للتعليم والتوبيخ للتقومي والتأديب الذي يف الرب          ,ااملوحى 

)١٦ - ١٤: ٣.(  

  :رسول لتيموثاوس فهيأما وصايا ال

  ١:٦أن يضرم موهبة اله اليت فيه + 

  ٨: ١ال خيجل بشهادة ربنا وال بالرسول أسريه + 

بالروح القدس الساكن فيـه     ) أي التعليم الصحيح  (التمسك بصورة التعليم الصحيح حىت ميكنه أن حيفظ الوديعة الصاحلة           + 
  ١٤ و١٣: ١

  ٢: ٢ تتوفر فيهم الكفاءات وقدرات املعلمني ليسلموه إىل آخرين أيضاً نتسليم هذه الوديعة الصاحلة لألمناء الذي+ 
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وكل من جتند للرب عليه . وعند هذه النقطة يهرب الكثريون   . احتمال املشقات أمر يلتزم به اجلندي الصاحل ليسوع املسيح        + 
  ٤ و٣: ٢أن حيتاط لئال تأخذه مشغوليات احلياة بعيداً عن مطالب اإلجنيل 

 مثل احلراث الذي يتعب فيكون له النصيب يف األمثار          –أي حبسب تعليم املكتوب     – تعطي فقط ملن جياهد قانونياً       املكافأة+ 
  .٦ و٥: ٢

  ١٠: ٢الصرب ألجل املختارين ليحصلوا على اخلالص واد األبدي + 

اليت تنهش يف جـسم عمـوم       وجتنب األقوال الباطلة الدنسة     . ١٤: ٢التحذير من مماحكات الكالم اليت دم السامعني        + 
"  مفصالً كلمة احلق باالستقامة    ،اجتهد أن تقيم نفسك هللا مزكى عامالً ال خيزى        "وباملباينة مع هذا    . ٧: ٢املسيحيني كالغنغرينا   

١٥: ٢ .  

 مـن    كل اإلمثليتجنب  " والوجه اآلخر    ،"يعلم الرب الذين هم له    "أساس اهللا الراسخ قد ثبت إذ له هذا اخلامت أحد أوجهه            + 
  "يسمي اسم الرب

  .٢١ و٢٠: ٢االنفصال الكنسي عن أواين اهلوان ليصبح مفرزاً له ونافعاً للسيد ومستعداً لكل عمل صاحل + 

 بل مع الذين    ، ليس مبفرده  ،كما يلزم أيضاً االنفصال األديب عن رغائب الشباب وإتباع طريق الرب واإلميان واحملبة والسالم             + 
  .٢٢ :٢ يدعون الرب من قلب نقي

صـاحلاً   ،جتنب املباحثات الغبية والسخيفة ألا تولد خصومات وعبد الرب ال جيب أن خياصم بل يكن مترفقاً بـاجلميع                 + 
 فإرادة الرب أن ييقظهم ملعرفـة احلـق         ، بفخاخه إبليس مؤدباً بالوداعة املقاومني الذين اقتنصهم       ، صبوراً على املشقات   ،للتعليم

  .٢٦ - ٢٣: ٢الكامل 

   . فالرب قريب،واألمناء يف هذه األيام الصعبة اليت قاربت على االنتهاء الوصايا جتد مكاا يف قلوب األتقياء ليت تلك

  ثروت فؤاد   
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  مقدمة الكاتب

وأقرت .  كما وضعت أمامنا الترتيب اإلهلي حبسب فكر اهللا        ،استحضرت أمامنا الرسالة األوىل كنيسة اهللا باعتبارها بيت اهللا        
 وهناك أيضاً من انكسرت م السفينة       ،ناك قوم قد زاغوا واحنرفوا إىل كالم باطل يريدون أن يكونوا معلمي الناموس            بأنه كان ه  

كل ذلـك فـإن     ومع  .مث أعطت كذلك التحذيرات من أولئك الذين سريتدون يف األزمنة األخرية عن اإلميان            . من جهة اإلميان  
والغرض العظيم  . نظور إليهم كمن يقومون مبسئوليام يف حفظ ترتيب بيت اهللا         م –يف الرسالة األوىل     –املسيحيني بصفة عامة    

 وكذلك السلوك الذي يتفق معهـا يف كـل          ،أمام روح اهللا يف الرسالة األوىل أن يعطينا التعاليم اليت ترتبط وهذا الترتيب اإلهلي             
  .تفاصيل هذه الوكالة على األرض

 بـل   ،والكنيسة كبيت اهللا مل تعد ترى كمن حتفظ الترتيب اإلهلـي          . د تغري كل شيء   أما يف الرسالة الثانية إىل تيموثاوس فق      
وبسبب فشل الكنيسة وتشويشها يكتب الرسول إىل تيموثاوس ليـشجعه          . نراها وقد سقطت يف التشويش بسب فشل اإلنسان       

 الذي سيظهر يف أردأ صورة له       ،التدبرياألوىل حيذره من استمرار الشر ومنوه املضطرد يف هذا           وب ،ويعلمه وحيرضه يف زمن اخلراب    
  . يف آخر األيام

 فالكارز لألمم كان حمبوسـاً يف       ، من مقاومات وأحزان   ي بعاين وإذ نتقدم يف الرسالة نتعلم أنه يف زمان الرسول كان اإلجنيل          
ذبـه يف وسـط     ككما برز معلمون    ). ١ص  (احلق الكامل للمسيحية     ولقد انشق القديسون عنه ذلك الذي قدم هلم          ،السجن

 والنتيجـة أن أصـبح   ، والشريرة اليت تقود إىل الفجور وكانوا بالكالم الباطل والدنس يدخلون التعاليم املضللة   ،املسيحية املعترفة 
 -  فإن كانت احلالة يف بدايتـها      ،وفضالً عن ذلك   ).٢ص  (بيت اهللا مثل بيت كبري يضم أواين للكرامة مرتبطة مع أواين للهوان             

مجوع املـسيحية    صعبة عندما تتصف     أزمنة ففي األيام األخرية ستأيت      أن فستتبعها بالضرورة حالة أسو    ,اهكذ -وليف زمن الرس  
ويف حالة كهذه فإن الناس األردياء سيتقدمون إىل أردأ حىت ال تعد مجوع املسيحية املعترفـة                . املعترفة بصورة التقوى دون قوا    

 ففـي الرسـالة   ،إن كانت الرسالة األوىل ترى املسيحيني من منظور أم ال يزالوا أمناء        وهلذا ف .  الصحيح قادرة أن حتتمل التعليم   
 بل تراهم وقد فشلوا كجموع عام باستثناء أفراد باقني يعيشون يف أمانة وصـدق حبـسب اعتـرافهم                   ,االثانية ال جتدهم هكذ   

  ).٤ و٣ص (املسيحي 

 فإن الشخص الذي كان قد أحلق اهلزمية بالعدو وأمكنـه أن            ،صفة الشر  إىل أن الرسالة ترينا انه عندما هبت عا        باإلضافةهذا  
يف اللحظة الـيت    ) باالستشهاد(فالرسول كان سيأخذ من األرض      .  أصبح اآلن على وشك أن يستبعد من املشهد        القديسنييقود  

  .وأمهية بالغةكان فيها وجوده بينهم ميثل احتياجاً ملحاً 
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هبوب عواصف الشر مع غياب الشخص الذي كان مبقدوره أن يواجه تلـك              –معاً   فالظروف اليت جتمعت     ,ومع كل هذا  
 فإن اهللا   ، أنه مهما كانت أمهية العوامل اإلنسانية      ،قد استخدمها روح اهللا ليربهن لألمناء يف العصور املسيحية التالية          –العواصف  

   . باالستغناء عن هذه العوامل،قادر على مواجهة كل ظرف دعي إله املؤمنون

 بـل   ، فإن الرسول مل يستطع أن حيتمل      ، متطلعاً بكل يقني إىل إكليل الرب يف يوم الرب         ،على وشك الرحيل  وإذا كان بولس    
وكل أسى قلبه هذا كان يبثه يف أذين ابنه احلبيـب يف            . األرضكان يشعر بعميق الفشل إزاء ما استخدمه اهللا لكي يؤسسه على            

الذي أفضى بشجونه إىل تيموثاوس ولقد استخدمه روح اهللا مـن            –وهو قلب الرسول     –هذا القلب الذي مل حيتمل       –اإلميان  
 ومن جهة أخرى لكي يضع أمامنا عظمة وغىن مصادرنا بـاهللا            ،ضطرادني من فسد املسيحية اليت تزداد با      جهة لكي حيذر املؤمن   

  .  يف األزمنة الصعبة ونسري حبسب فكر اهللا لكي نؤازر ا يف وسط الشر، ويف الكتب املقدسة،واملسيح

  :وميكن أن نرتب تعليم الرسالة كاآليت

   يف زمن اخلرابي التعزيات الباقية للتق١يف ص  -أوالً

   طريق التقي يف زمن اخلراب٢يف ص  -ثانياً

   مصادر التقي يف األزمنة األخرية٣يف ص  -ثالثاً

عد فيه مجوع املعترفني باملسيحية قادرة أن حتتمل التعلـيم     التوجيهات اخلاصة خلدمة اهللا يف الوقت الذي ال ت         ٤يف ص    -رابعاً
  .الصحيح
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  تعزيات التقي في زمن الخراب

  ١إصحاح 

 اهللا مزمع أن يضع أمامنا خراب بيت اهللا والفشل املتزايد للمسيحية املعترفة خالل هذا التدبري مع وصول الـشر إىل                     إن روح 
ولـو كـان     -  هذه الصورة املرعبة حقاً للقلب     ,اوط املسيحية واليت ال شفاء هل     إا صورة مرعبة لسق   . ذروته يف األيام األخرية   

وهلذا قبل أن يرسم أمامنا هذا اخلراب فإن الرسول يسعى أن يرسخ نفوسنا ويثبـت قلوبنـا يف اهللا                   . صاحبها ميتلك أشجع قلب   
، واألشياء اليت أعطاها لنا     )١ع  (يف املسيح يسوع    وهو يستعرض أمامنا احلياة اليت      . حيث يضع أمامنا تلك املصادر الباقية يف اهللا       

) ١٨و١٢ع  " (ذلك اليـوم  "، ويوم اد املشار إليه أنه       )١٠ و ٩ع  (وخالص اهللا ودعوته    ) ٨ع  (، وشهادة ربنا    )٧و٦ع  (اهللا  
  ).١٣ ع(وصورة الكالم الصحيح يف احلق الذي مل ميسه أي خطأ 

ومن ". رسول يسوع املسيح  "  باعتباره هعتماده وهو يكتب بكل سلطان     يفتتح بولس رسالته بأن يستحضر أوراق ا       ):١ع  (
ومل تكن رسولية بولس برسامة وال مبـشيئة        . املفيد لنا أن نقرأ الرسالة كمن تستحضر بياناً من يسوع املسيح لنا بواسطة مرسله             

العامل عامل املوت، لتتميم وعد احليـاة،       يخدم يف هذا    ل بيسوع املسيح    لهذا فضالً عن إن بولس قد أرس      ". مبشيئة اهللا "إنسان، بل   
يف كل ملئهـا    " احلياة"وبالنسبة للرسول بولس فغالباً ما كان يرى        . احلياة اليت ترى يف كل كماهلا يف املسيح يسوع وهو يف اد           

املسيح يسوع والـيت     هذه احلياة اليت يف      سوال ميكن حىت خلراب الكنيسة أن مي      . وذا املعىن ميكن أن يشار إليها كوعد       ,اوجمده
  .ترتبط بكل مؤمن أيضاً

 فأي تعزية لنا يف زمن اخلراب أن جند أولئـك           ،" احلبيب االبن "وأمكن للرسول أ خياطب تيموثاوس باعتباره     : )٥ -٢ ع(
ثـاوس  لقد كـان يف تيمو    .  والذين بكل ثقة ميكننا أن نفضي هلم مبا يف قلوبنا          ، نعرب هلم عن عواطفنا بال حتفظ      أنالذين نستطيع   

إن دمـوع  . وثانيهما أنه يتذكر إميانـه العـدمي الريـاء    ، أوهلما أنه كان يتذكر دموعه     ،صفتان بارزتان انتزعت ثقة وحمبة بولس     
أما إميانه العدمي الرياء فقد برهن      . تيموثاوس بينت أنه كان رجالً ذا عمق روحي يشعر باحلالة اهلابطة واملتردية للمسيحية املعترفة             

  .تجاوز كل الشرور احلادثة بطاعته وثقته يف اهللاعلى قدرته أن ي

.  وبالتايل كان حماطاً خبطر أن يرتبك يبتلع ذا الشر الذي يغزو الكنيـسة             ،وكان لتيموثاوس يف الواقع طبيعة جبانة رعديدة      
من التجـاوب مـع     عارفاً مبا كانت له من صفات متكنه         ،وهو إذ متيز بالدموع واإلميان فإن الرسول تشجع بأن يعلمه وحيرضه          

 وكيف يكون التجاوب مـا مل       . ويتضح لنا السبب هنا ملاذا ال جتد تعاليم هذه الرسالة اليوم ولو جتاوباً قليالً من املؤمنني                ،دعوته
 وكذلك اإلميان الذي ميكنـه      ، ميكنه أن يبكي وحيزن على أحوال شعب اهللا املسكني         ،تتوافر الدموع اليت تتحدث عن قلب رقيق      

  . من وسط هذا اخلرابباالنفصاليق اهللا أن يتخذ طر
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وأي سرور ميأل القديس الذي ينكس قلبه على شعب         . لقد سر بولس أن يتذكر يف صالته رجل الدموع ورجل اإلميان هذا           
  فاألمانة يف زمن االرتداء تربط القلوب معاً بـروابط         . يف صالته  هم وهو يتذكر  وأمناءعندما يعرف أن هناك قديسني أتقياء       –اهللا  

  .احملبة اإلهلية

موهبة "فهو أوالً حيرضه بأن يضرم      . وبعد أن عرب عن حمبته لتيموثاوس وثقته فيه فإن بولس حيرضه ويشجعه ويعلمه            : )٦ع  (
أمـا عنـدما تكثـر      . ويف حالة تيموثاوس بالذات كان قد منح هذه املوهبة بواسطة الرسول          . اليت أعطيت له خلدمة الرب    " اهللا

 فهناك تتربص بنا خطورة التفكري بعدم جدوى ممارسـة          ،عدم األمانة وعندما تبدو نتائج قليلة من اخلدمة       الصعوبات واملخاطر و  
ويف زمن اخلـراب يـزداد      .  فعلينا أن نضرمها   ، ولذلك فإننا حنتاج إىل التحذير من إمهال املوهبة أو تركها بال استخدام            ،املوهبة

 اعكف على ذلك يف وقـت       ، بالكلمة أكرز"يقول يف حديث الحق بالرسالة       أنوأمكن للرسول   . اإلحلاح على استخدام املوهبة   
  ).٢: ٤" (مناسب وغري مناسب

فقـد  .  فإن الرسول يذكر تيموثاوس باملوهبة املعطاة لكل املـؤمنني         ،وبعدما حتدث عن املواهب املختصة باألفراد     : )٧ع  (
ويبدو لنا من الـصعوبة     . *عطاهم روح القوة واحملبة والنصح     وأما لكل شعبه فقد أ     ، للبعض موهبة خاصة خلدمة الكلمة     أعطى اهللا 

 ومها  ، أنه يتحدث عن احلالة وروح املؤمن      باحلريبل نقول   . القول بأنه يشري هنا إىل الروح القدس مع أا تتضمن عطية الروح           
إن تيموثـاوس   ".  هو روح  املولود من الروح  : " كما قال الرب   ، وبالتايل االشتراك يف خصائص الروح     ،نتاج عمل الروح القدس   

 ولكن الروح القدس ال يولد فينا روح اجلنب أو الفشل بل روح القوة واحملبـة                ،حبسب الطبيعة جبان وخجول وميال إىل التراجع      
 أما  ، أو احملبة اليت تنكمش إىل جمرد عاطفة       ،قد جند يف اإلنسان القوة بدون احملبة      ).والنصح معناه الفكر الواعي الصحيح    (والنصح  

  . واحملبة تعرب عن نفسها بالنصح أو احلكمة املتبصرة،ع املسيحي فبقيادة الروح القدس فإن القوة متتزج مع احملبةم

 وملمارسة احلكم اهلادىء    ، وللتعبري عن حمبة اهللا    ، كيفما كانت صعوبة األيام فاملؤمن جمهز متاماً بالقوة لعمل إرادة اهللا           ،ولذلك
  .واملتزن يف وسط اخلراب

 وال يب أنـا     ,افال ختجل بشهادة ربن   " أمكن للرسول أن يقول      ,ا وإذ يذكرنا بروح ااهرة املقدسة اليت أعطيت لن        :)٨ع  (
 مل  .املسيح الذي جلس كإنسان يف قوة فائقة بعدما انتصر على قوة الـشيطان             –إن شهادة ربنا هي الشهادة د املسيح        " أسريه

فليعلم يقينا مجيع بيت إسرائيل أن اهللا جعل يـسوع هـذا            "بتلك الشهادة وقال    إذ جاهز    يكن بطرس قد خجل من شهادة ربنا      
 بعدما قاد إبليس اإلنسان ليظهر قمة عداوته وشره باملـسيح، "وكما قال واحد ). ٣٦: ٢ أع" (الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً   

  ."إا يقينا نصرة. فإن يسوع اآلن صار مكلالً باد والكرامة بعد كل هذا

                                                 
  ).المعرب( وتعني الحكمة والتبصير لفهم األمور المحيطة بنا واتخاذ الموقف المناسب لذلك Wise discretion في ترجمة داربي *
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 شعب اهللا، وأحرز الشيطان انتصاره بإدخال بولس السجن، وتركه           يف زمان الرسول، عندما دب اخلراب بني       أنكذلك أيض  
 وقد ارتفع   ,ا لكنه كان مسنوداً ومؤازراً خالل كل هذ       ،فإن الرسول مع شعوره العميق بعظم الفشل       ،زداداالقديسون، والشر قد    

يف قمة القوة اآلن بعيداً عن تأثريات إبليس كلها وكان مصدره الدائم هو الـرب               فوق الظروف كلها متحققاً بأن الرب يسوع        
 ١٧: ٤( "وسينقذين الرب من كل عمل رديء وخيلصين مللكوتـه الـسماوي          " "الرب وقف معي وقواين   " لذلك قال    ،املمجد

  .)١٨و

 وهـذا كلـه     ،ن املسيح يف جميئه    أو ع  ، أو عن املسيح وهو مصلوب     ،وحنن نتحدث كثرياً عن املسيح يف طريقه على األرض        
الشهادة العظمى   – وهذه هي شهادة ربنا      ،يف جمد اهللا  ولكن قليالً جداً ما نتكلم عن املسيح حيث يقيم اآلن           . صحيح يف مكانه  
  . والشهادة اليت يأتينا احلذر لئال خنجل منها،اليت حنتاجها اآلن

: ١(ومهما ختلى القديسون وانـشقوا      . ما قابلنا من مصاعب    ومه ، ومهما كان الفشل بني شعب اهللا      ،وكيفما عظم اخلراب  
 ،)١٤: ٤( أو كان خبث أولئك الذين يعملون الشرور معنا          ،)٢٦ و ٢: ٢( كانت اإلرادة الذاتية اليت تقاوم وتعاند        وكيفما) ١٥

 فوق كل الفشل الـذي يف       وإذ نتطلع إليه نصبح كالرسول فنرتفع     . فإن مصادرنا الباقية جندها يف الرب يسوع وهو عن ميني اهللا          
 ،فإننا نفسد األمور مبحاولتنا أن نصحح األشياء بقوتنا الشخصية         اليت تواجهنا     ففي املصاعب  ف ويا لألس  .أنفسنا أو يف اآلخرين   

  . ألن الرب معنا يقوينا وينقذنا من كل عمل رديء،بينما لو تطلعنا إىل الرب فسنجد مثل بولس

 فهو بذلك أعظـم     ،صحيحة ملركز ربنا احلاضر وهو يف تفوقه وقوته كإنسان يف اد          وكم هو ضروري لنا أن نقدم شهادة        
  .مةلمصدر لنا يف األيام املظ

 هلم جسارة وهم يسعون إلعطـاء الـرب         ، يف أيام االرتداد   ، بل لنتحذر من أن خنجل من أولئك الذين        ،وليس هذا فحسب  
 عاملني أننا نعول علـى قـوة اهللا الـيت           ،يف دفاعنا عن اإلجنيل    –األمر  غذ لزم   . وليكن عندنا االستعداد أن نتحمل األمل     . مكانه
  .تؤازرنا

وال أن خنجل من الذي يشهد عن تفوق الرب وجمده حمتمالً التعبري            , اخنجل من شهادة ربن   وإذ حنذر من أن      )١٠ و   ٩ع  (
 اإلجنيـل ول يتقدم يف أن يذكرنا بعظمة        فإن الرس  أن أيض اإلجنيل كما يشجعنا لكي نشارك يف آالم        ،واألمل بسبب هذه الشهادة   

 إن التحقق من جمد الرب وعظمة اإلجنيل سيحفظنا مـن أن            ).٢٤ و ١٨: ١كو  ١(ا  والذي هو قوة اهللا للذين خلصوا والذين دع       
  .خنجل بالشهادة ويعدنا الحتمال آالم اإلجنيل

فمن جهة يعلـن اإلجنيـل طريـق        . لدعوةيتضح من هذين العددين أن أعظم نقطتني يتحدث عنهما اإلجنيل مها اخلالص وا            
وحنن منيل إىل حتديد اإلجنيل بالسؤال اهلام عن خالصـنا          .  ومن اجلهة األخرى يستحضر غرض اهللا جتاه الذين خلصوا         ،اخلالص
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ومـن  .  وبذلك نفشل يف الدخول إىل الدعوة السماوية       ،وإذ نفعل ذلك نفقد أعظم بركة ترتبط بقصد اهللا األزيل         , اونكتفي ذ 
واهللا ال يريد من املؤمن أن يكون يف شك من جهـة أمـر هـذا                 ,الواضح أن أعظم وأول موضوع يطرحه اإلجنيل هو خالصن        ا

إن النتيجة املباركة ملوت وقيامة ربنا يسوع املسيح أن تضع املؤمن بعيـداً عـن               ". الذي خلصنا " وكما نقرأ يف النص      ،اخلالص
الذي بذل نفسه ألجل خطايانا لينقذنا "لذلك نقرأ . نقذه وحترره من طريق هذا العامل      وأن ت  ،ينونة اليت استحقها بسبب خطاياه    الد

 وأننا لسنا أدبيـاً مثـل       ، ولكنا قد حتررنا من قوته وتأثريه      ،فمع كوننا اآلن يف هذا العامل     ) ٤: ١غل  " (من العامل احلاضر الشرير   
  .العامل

 مجهور عظيم من شعب اهللا ليكتفوا بذلك ومع هذا فـإن اإلجنيـل          وعند هذه النقطة يقف    ،هذا هو اجلزء األول من اإلجنيل     
ويف هذا الـنص    " الذي دعانا دعوة مقدسة   : "فلم يكتف اهللا خبالصنا فقط إذ نقرأ      . يعلن بركات أعظم وهو خيربنا عن دعوة اهللا       

: ٣يف  " (دعوة عليـا  "و  ). ١ :٣عب  " (دعوة مساوية "ويتحدث عنها يف مكان آخر بأا       ". دعوة مقدسة  " بأا يشري إىل الدعوة  
 الروحية اليت قصدها     أما الدعوة فتربطنا بالسماء وبكل الربكات      ،إن اخلالص حيررنا من خطايانا ومن دينونة العامل اهلالك        ). ١٤

د بل حبسب القص   ",اوهلذا فإن بركات دعوة اهللا ليست مبقتضى أعمالنا وال حبسب أفكارنا أو استحقاقن            . يف السموات يف املسيح   
  ".حبسب قصده ونعمته"أو " والنعمة

 بل إننا نتعجب إذ نتعلم      ، ومل نتحرر من تأثري وقوة مشهد الديون اليت جلبناها على أنفسنا فقط            ،إنه مل تسدد ديوننا فحسب    
). ٩: ٢كـو   ١( ما مل تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر              ،أنه حبسب مقاصد اهللا فهناك أشياء أعدت للذين حيبون        

 ويؤكد لنا أن كل هذه الربكات قصدها        ،ففي دعوة اهللا تعلن لنا أسرار قلبه اليت تكشف لنا عن اتساع وعظم الربكات السماوية              
 وقبل أن نتعرض ألي مسألة واحدة فإن اهللا         ،ولذلك نتعلم أنه قبل أن خنطىء منذ أمد طويل        . لنا يف املسيح من قبل تأسيس العامل      

 كمـا   ،فال الشر الذي نفعله وال فشل الكنيسة يف مسئوليتها ميكن أن تبدل قصد اهللا             . تنا األبدية كان له غرض مستقر ألجل برك     
  . قادر أن جيلب لنا قصد اهللاوأنه ال اخلري الذي ميكن أن نفعله

 .اإلجنيل بواسطة   هذا القصد األزيل أصبح اآلن معلناً بظهور خالصنا يسوع املسيح الذي أبطل املوت وأنار لنا احلياة واخللود                
 فلم يعد املـوت     .لقد واجه املسيح مبوته عن املؤمن حكم املوت الذي كان مسلطاً علينا وفتح لنا مشهداً جديداً للحياة واخللود                 

 بـل  ،إن النفس لن تعرب من املوت إىل احلياة فحسب   .  إىل هذا املشهد من احلياة والربكة حبسب قصد اهللا         مينع املؤمن من الدخول   
 واليت ال ميكن أن يفسدها املـوت أو        يستحضر إىل النور دائرة احلياة واخللود      عدم فساد ولذلك فإنه باإلجنيل       إن اجلسد سيلبس  

  .وبقوة الروح ميكننا أن نتمتع اآلن ذا املشهد اجلديد.الفناء

 إلينـا   أتىي  إنه الشخص الذ  – لنا بواسطة إناء خاص معني        فهذا اإلجنيل بكل ملئه صار معروفاً      ،وفضالً عن ذلك  ) ١١ع  (
  .وقد أتى اإلجنيل بسلطته كافية من خالل رسول يتحدث بإعالن ووحي. كرسول يسوع املسيح لألمم
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 ،إنه مل يفعل شيئاً خاطئاً يستحق عليه األمل والتعبري        .  شهادته األمينة فإن بولس قد تأمل      هذا باإلضافة إىل انه بسبب     )١٢ع  (
 "هلذا السبب أحتمل هذه األمور أيضاً     " قد مكنته أن يقول      ،وأمانته للكنيسة كمعلم   ،فغريته كمبشر وتقواه كرسول أرسله املسيح     

آالم أخرى أكثـر حـدة      ولقد كانت هناك    .  اليت كان على اخلادم األمني أن يتحملها       "هذه األمور "فالسجن كان واحد من     . 
كما أنه أيضاً تأمل    . نهم طويالً ولكنهم تركوه   أولئك الذين أحبهم يف آسيا وخدم بي      " هذه األمور " ومن   ،تشعرها بقلبه احلساس  يس

 ومـن   ،)١٣ - ١١: ٣( ومن اضطهاد الناس األشـرار       ،)٢٥: ٢( يقاومون احلق    من مقاومات املعترفني باملسيحية الذين كانوا     
ن أنه كان   وبالرغم م ). ١٤: ٤(حقد وأذى بعض األفراد املعترفني باملسيحية أمثال اإلسكندر الذي أظهر للرسول شروراً كثرية              

إنه ليس فقط مل خيجـل ولكنـه مل يفـشل           ". ولكنين لست أخجل  " يقول   أن أمكنه   ،يتأمل بسبب أمانته كخادم ليسوع املسيح     
بـل  . ومقاومتهم له  أو بسبب ختلي بعض املؤمنني عنه وجحودهم         ، ومل تفرط شفتيه بكلمة غضب بسبب ظلم العامل له         ،كذلك

 إذ أن املسيح عندما شـتم مل  . بأن املسيح قادر أن حيفظ وديعته إىل ذلك اليوم      تيقناًآبة وكل غيظ وكل حقد م     كارتفع فوق كل    
 اآلالممل مل يكن يهدد بل كان يسلم ملن يقضى بعدل وهكذا سلك بولس بذات روح سيده يف مواجهة                   أ وإذ ت  ,ايكن يشتم عوض  

كل إىل للمـسيح    وبراءته وسعادته فقد أسلم ال    أما كرامته ومسعته وشخصيته     .  لدى املسيح  سلم كل شيء  والترك واإلهانات إذ    
 له فاملسيح لن خييبه إذ كان مقتنعا بأن املسيح قادر أن يعتين به ويسدد أعـوازه ويثبـت                   مومقاومتهعاملا أنه مع ختلي القديسني      
  ".يف ذلك اليوم"براءته ويصحح كل خطأ

قد نتعجب ملاذا مسـح      . وعار وازدراءيت عليه من إهانات      ملا يأ  بولس أن يتجاوز منتصراً   ل أمكن   ،يت اآل "ذلك اليوم " ويف نور 
 وعندما  أيت عندما يتصحح كل خط    اآل " يف ذلك اليوم  "  ولكننا لن نتعجب   ،للرسول املكرس أن يتخلى عنه ويقاوم من القديسني       

بـسيط أو حمتقـر     اآلن يف وضـع      قد جند األمني  . ح والكرامة واد عند ظهور يسوع املسيح      يوجد كل عار وأمل وتعيري للمد     
ذلك " وعلى الرغم من هذا ففي       ، به يف ختام حياته     كما كان الرسول بولس وأولئك القليلني الذين كانوا مرتبطني         ،ومزدري به 

  .األمينةاآليت سيكون أفضل جداً أن نوجد مع البقية احملتقرة عن أن نوجد مع األكثرية غري " اليوم

 ولكن بـالنظر إىل     ، العامل والقديسني  ركيز االهتمام عليه ليجعل نفسه مشهوراً أمام      إن اجلسد يف بطالنه مييل إىل الشعبية وت       
 فكـم سيـصبح     ,اً عن أن نأخذ مكاناً علنياً ومشهور      الذاتاآليت فمن األفضل أن نأخذ املكان املتواضع يف إنكار          " ذلك اليوم "

  . وآخرون أولني،كثريون من األولني آخرين

 أن نتذكر أن سرينا     ، وأمامنا الرسول بولس كمثال    ,ا فنفعل حسن  ,اوبالرغم من هذ  . وهذا يذللنا إننا نتأمل حقاً بسبب فشلنا      
). ١٢: ٣( بالتقوى يف املسيح يسوع يـضطهدون         إذ ستبقي احلقيقة أن الذين يعيشون      كثر يوجب علينا أن نتأمل أ     بأمانة مطلقة 

فصال عن كل ما خيالف احلق فسنجد أننا سنواجه االضطهاد واملقاومة  وسعينا للسري باالن،وإذا كنا أمناء للنور الذي منحه لنا اهللا      
ونفعل حسناً عندما تأتينا التجربة أن نسلم الكل للرب وننتظر تربئته           .  وبصورة أشد وأقسى من إخوتنا املؤمنني      ،بقدر ولو بقليل  

أن نـصححها   ء اليت تصيبنا من اخلارج ساعني       ء األخطا ورين إزا باآليت وغالباً ما نكون حنن متعجلني وغري ص       " يف ذلك اليوم  "لنا  
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 أمامنا فبـدالً مـن أن       اآليت يلمع " ذلك اليوم "فإذا كنا باإلميان نرى جمد      . اآليت" ذلك اليوم "يف يومنا هذا بدالً من االنتظار إىل        
أجـركم عظـيم يف     ألن  "جنرب بالتمرد إزاء اإلهانات واألخطاء اليت يسمع ا فإننا سنفرح ونتهلل جداً كما يقـول الـرب                  

  ).١٢: ٥مىت  ("السموات

 ، قد جاء إىل تيموثاوس خالل مصدره موحى به، نرى إذن أن هذا اإلجنيل العظيم مبا فيه من خالص ودعوة        )١٤ و ١٣ع  (
كـالم  "لقد وصلت احلقائق إىل تيموثـاوس يف كـل          . الذي مسعه من الرسول   " صورة التعليم الصحيح  "وحيرض بأن يكون له     

وترينا هذه الصورة   . ليه أن يتمسك به يف صورته املرتبة الصحيحة لكي يكون فيما يتمسك به واضحاً وحمدداً               وكان ع  ،"صحيح
الكالم " وأيضاً نرى الترابط الصحيح بني احلقائق بعضها ببعض وصورة           ،"بالكالم الصحيح "كيف أن احلقائق معرب عنها وحممولة       

ففي الرسالة إىل رومية جند أا تستحضر لنا بشكل مرتـب           – رسائل بولس    جنده يف الكلمة املكتوية وبصفة خاصة يف      " الصحيح
أمـا يف   .  بينما الرسائل األخرى تعطينا صورة الكنيسة وجميء الرب وبقية احلقائق األخـرى            ،احلقائق بشكل املختصة باخلالص   

قائمـة  " صورة التعليم الصحيح" ولكن . إذ تستخدم نصوصاً مبعزل عن سياقها ،املسيحية اليوم فهذه الصورة ضائعة إىل حد بعيد       
ورمبا جند أناساً خملصني يف املاضي أو احلاضر حيـاولون أن           .  بغرية شديدة   فعلينا مسئولية حراستها   ،كما يستحضرها لنا الكتاب   

ـ     رمبا جعلوها يف مقاالت أو       أن ,اكمادة لالعتراف اإلمياين    يصيغوا إميام يف شكل عقائدي       ة وعلـى   يف شكل قوانني الهوتي
بـصورة  " فإم قد عجزوا عن إدراك احلق ومل حييطوا          الرغم من هذا فكيفما استفاد الناس من تلك احملاوالت البشرية يف مكام           

  .حبسب الوحي املعلن يف الكتاب" الكالم الصحيح

 قانون نتشبث رد ليس هو جم،والذي قبل من الرسول والذي يلزم التمسك به" صورة الكالم الصحيح" فإن  ،وفضالً عن ذلك  
إنه ال يكفي أن تكـون لنـا        .  احلي الذي يتكلم عنه احلق      بذلك الشخص  ، وإمنا منسك باإلميان واحملبة اليت يف املسيح يسوع        ،به
فـاحلق  . "يف اإلميان واحملبة اليت يف املسيح يـسوع       "فإذا كان احلق مؤثراً يف حياتنا فيجب التمسك به          " صورة الكالم الصحيح  "

  . ولكنه يفقد نضارته ما مل نتمسك به يف الشركة مع الرب،ر للنفس ألول مرة فإننا نقبله بفرحعندما يستحض

ولذلك فإن مستوى احلق كله املتضمن . بقوة الروح القدس فإمنا يكون ذلك   ، وإذا كان احلق حنفظه بالشركة مع املسيح       ,اهذ
  .وح القدس الساكن فينايف صورة الكالم الصحيح الذي أعطي لتيموثاوس البد من حفظه بالر

 وقد تأكدت لنا ذه احلقيقة اخلطرية       ، مع املسيح بقوة الروح    إن األمهية القصوى للتمسك بصورة احلق يف الشركة        )١٥ع  (
أولئك القديسون الذي صارت هلم الـدعوة       .  قد تركه وحتول عنه غالبية القديسني يف آسيا        ،أن الذي استعلن له احلق لينادي به      

وهذا ال يعين أن هؤالء القديسني قد حتولوا عن املسيح أو تركوا     . د أعلن هلم كل احلق املسيحي قد ارتدوا عن بولس         السماوية وق 
 مع   ومل حيفظوه يف الشركة    ، ولكنهم مل يعودوا يتمسكون باحلق املختص بالدعوة السماوية الذي أعلن للرسول           ،إجنيل خالصهم 
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 ما يتضمنه    وهذا ،ا مستعدين ألن يرتبطوا به يف مكان الرفض خارجاً عن هذا العامل           ولذلك مل يكونو  . املسيح بقوة الروح القدس   
  .احلق الكامل للمسيحية

إنه فقط كما يأمرنا املسيح بأن تبقى العواطف . وذلك يؤكد لنا أننا ال نقدر أن نثق يف معظم القديسني املستنريين حلفظ احلق             
  .حل املسلم لنا الصاوالتأثريات بقوة الروح لنحفظ هذا الشيء

ولقد برهنت هذه على أن الالمباالة وارتداد الغالبية        . إىل أنيسيفورس وبيته إشارة مؤثرة للغاية      واإلشارة هنا ) ١٨ -١٦ع  (
حقاً فإن ارتداد األكثرية جتعل عواطف القليلني مثينة        . من املؤمنني مل جتعل الرسول أن يتغافل عن احملبة والرمحة هلذا الفرد وعائلته            

أو (مـراراً كـثرية أراحـين       "وعندما حتزن الرسول أغلبية من املؤمنني فإنه يوجد واحد على األقل أمكن أن يقول عنه                . غايةلل
 وعندما ارتد عنه اجلميع بقي واحد كتب عنه قـائالً           ،لقد خجل الكثريون منه أما عن هذا األخ فلم خيجل بسلسلته          )". أنعشين

  ".الذي خدمه يف أشياء كثرية" نسيه اآلخرون أمكنه أن يعترف بسرور ذا األخ وملا". طلبين بأوفر اجتهاد فوجدين"

 يتحقق من مشاركة وتعزية املسيح اليت جتد تعبريها بواسطة هـذا            ، أنه يف أيام االرتداد عنه     ،وكم كان مشبعاً لقلب الرسول    
يوم اـد   – "يف ذلك اليوم  " فإن الرب لن ينسى      ،هوإن كان بولس مل ينس هذا التعبري عن احملبة يف يوم التخلي عن            . األخ املكرس 

  .اآليت
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  طريق التقي في يوم الخراب

  )٢أصحاح (

 ما حدث لكنيسة اهللا وهي يف يد الناس تتشابه مع كنيسة اهللا كما هي يف  الذي تعلم فكر اهللا ال ميكنه أن يسلم بأن     إن املؤمن 
 أن غرض اهللا من جهة الكنيسة يف زمان غربتها أثناء غيـاب املـسيح               هذا التحول اخلطري عن كلمة اهللا يرينا بوضوح       . املكتوب

 أنوالنقطة املهمة األوىل    . إن قليلني حقاً ينكرون أننا نعيش يف زمان اخلراب        .  مل يستمر هكذا إذ خربت وهي أيدي الناس        ,اعنه
  .نفهم بوضوح ماذا نعين عندما نتكلم عن خراب الكنيسة

 والثانيـة   ،األوىل تستحضر أمامنا حبسب مـشورات اهللا      :  الكتاب منظور هلا من زاويتني     جيب أن نتذكر أن الكنيسة حبسب     
 باملنظار األول نراها كتابياً مؤسسة على املسيح كابن اهللا واليت تـضم كـل املـؤمنني               . منظور إليها باالرتباط مبسئولية اإلنسان    

وهي حصيلة عمـل    .  من مثل ذلك   نس فيها وال غضن أو شيء      ومعني هلا أن حيضرها املسيح لنفسه كنيسة جميدة ال د          ،احلقيقيني
 وال يقدر أن يزيح جانباً مقاصد الـه ألجـل           ،وال ميكن للخراب أن ميس عمل املسيح      .  وأبواب اجلحيم لنتقوى عليها    ،املسيح

  .املسيح وكنيسته

 . وأن تستحضر نعمة اهللا للعامل احملتاج      وباملنظار الثاين فإن الكنيسة حبسب مسئوليتها عليها أن تشهد للمسيح أثناء غيابه عنها            
 فإن شعب اهللا    ، والطاعة للكلمة  ،ولسبب ضعف االستناد على الرب    . ولألسف فقد فشلت الكنيسة متاماً يف محل تلك املسئولية        

ستخلصها  ونقص السهر أدى يف النهاية إىل اتساع رقعة املسيحية اليت ضمت مؤمنني وكانت النتيجة اليت ا                ,اًأصبح مقسماً ومشتت  
 وال يف عواطـف     ، وال يف القداسـة    ، وال يف طبيعتها وال يف احملبة      ،العامل عن الكنيسة أا بعيدة متاماً عن كوا متثل جمد املسيح          

 وكنيسة روحية تضم كل املؤمنني احلقيقيني وهـم غـري           ،وأصبحنا ننادي ذه احلقيقة أن هناك كنيسة معترفة منظورة        . املسيح
  .قيقة يف حد ذاا تؤكد لنا اكتمال اخلراب هذه احل،منظورين

  فإننا نعين أن قرعتنا وقعت يف وقت أصبحت فيه الشهادة للمسيح أثناء غياب املسيح              ،وإذا حتدثنا عن العيشة يف زمن اخلراب      
سئولية الشهادة   وم ،ويف اخلطابات إىل السبع الكنائس يف الرؤيا جند جممل الصورة النبوية لتاريخ الكنيسة على األرض              . قد خربت 

 واليت تبدأ من حتوهلـا      ، وخيربنا عنها بنفسه بدقة إهلية      ونرى هنا تقدم فشل الكنيسة يف مسئوليتها كما يسبق الرب          ،على األرض 
  . من فمهيتقيؤهاعن احملبة األوىل إىل أن تنتهي باحلالة اليت جتعل املسيح يف غثيان شديد مث 

 ولكن الـروح    ،ال جند النبوة عن اخلراب فحسب     ففي الرسالة الثانية لتيموثاوس     . رابويعطينا الكتاب نوراً بالنسبة ليوم اخل     
.  فإن شعب اهللا مل يترك بدون قيادة إهلية،القدس بواسطة الرسول بولس يعطينا تعليمات حمددة للتقي كيف يعمل يف زمن اخلراب     
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 باهللا والتكريس للمسيح ومها ضروريتان للسري يف الطريـق          وقد ينقصنا اإلميان  . إن رمحة اهللا متيز طريق شعب اهللا يف يوم اخلراب         
  .وهذا أقل ما جيب أن مييزنا حبسب كلمة اهللا وهي طاعة اإلميان

 أن يوفر بعض     من الضروري  أوًال :وهنا نصل إىل النتيجة فهناك شيئان ضروريان لنسري بوعي يف طريق اهللا يف وسط اخلراب              
اً ). احلق املختص باإلجنيل واحلق املختص بالكنيسة     واليت تتضمن   (املعرفة يف تعليم بولس       جيب أن تتـوفر حالـة روحيـة         وثاني

 وبدون توفر حالـة     ، فمن املستحيل أن نقدر مدى اخلراب      ، وكما جاءت يف الكتاب    ،وبدون توفر املعرفة عن الكنيسة    . صحيحة
  .يف وسط اخلرابروحية صحيحة فإنه يصعب على املؤمن أن يعد ليسري يف الطريق الذي رمسه اهللا 

ففـي  .  وواسـع بتعلـيم بـولس      وعندما يأيت بولس إىل شخص مثل تيموثاوس فهو متيقن أن تيموثاوس على إملام جيـد              
وأما أنت  : "ويف اإلصحاح الثالث يقول   ).٢: ٢ ،١٣: ١(اإلصحاحني األول والثاين يشري إىل األشياء اليت مسعها تيموثاوس منه           

 ولكن مثل هذا احلق يشرحه الرسول يف        .التعليم الذي يشرح احلق الكنسي يف لرسالة الثانية هذه        وهلذا ال جند    " فقد تبعت تعليمي  
  .رسائل أفسس وكولوسي والرسالة األوىل إىل كورنثوس والرسالة األوىل إىل تيموثاوس

الثاين من الرسالة الثانية إىل      معلنة يف اإلصحاح     ،وطريق اهللا لنا يف يوم اخلراب واحلالة الروحية املطلوبة للسري يف هذا الطريق            
فحقـائق  . ندرس بروح الصالة هذا اجلزء اهلام وإذا رغبنا إىل أن جنيب عن فكر اهللا يف يوم الفشل هذا فمن املفيد أن                . تيموثاوس

  :هذا الفصل نراها يف ترتيب كاآليت

  )١٣ -١ع (احلالة الروحية الضرورية للتمييز وللسري يف طريق اهللا وسط فشل املسيحية   ) أ(

 )١٨ -١٤ع ( موجز لطريق الشر الذي قاد إىل تشويش املسيحية   ) ب(

  )٢٢ -١٩ع ( وطريق اهللا للفرد يف وسط اخلراب ،مصادر التقي) جـ(

  )٢٦ -٢٣ع (الروح اليت نواجه ا أولئك الذين يثريون املقاومة لطريق اهللا ) د(

  )١٣ -١ع (الحالة الروحية الضرورية لطريق اهللا في زمن الخراب ) أ(

فتقو أنت يا   " افتتاحية العدد     يف يوم الضعف، ولذلك فالتحريض يف      ى والعظم إن النعمة الروحية هي الضرورة األوىل     ) ١ ع(
نواجه تيار الشر املمتد، ونقف يف طريق الرب الذي وصفه الرب خلاصته يف وسـط               ما  ي  ولك"  بالنعمة اليت يف املسيح يسوع     بين

 - ثبات يف هذا الطريق بالرغم من الفشل واملقاومة والتخلي، فهذا يستدعي نعمة عظيمـة             تشويش املسيحية، ونستمر يف سرينا ب     
وكيفما كانت   الطريق،وكيفما كانت الصعوبات املستمرة يف وكيفما كانت املقاومة يف طريق اهللا،   . النعمة اليت يف املسيح يسوع    

 من أن يتغلب على كـل املقاومـات، وأن يرتفـع فـوق              التجارب اليت تأيت من الطريق، فإن نعمة الرب كافية لتمكن املؤمن          
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كيفما كان االحتياج فسيبقى ملؤه كما هو بعينه        "كما قال واحد    . املصاعب، ويقاوم كل جتربة، ويطيع كلمته وجييب عن فكره        
 زمـان عـدم     إن النعمة روحياً هي املطلب األساسي واألوىل للشخص األمني يف         . بال نقصان ويف متناول اليد ويف حرية العطاء       

إا تتضمن يف املـسيح  . وهكذا عندما يتكلم الرسول عن النعمة هنا فهو يعين يف كالمه أكثر من روح السخاء واللطف             . األمانة
دائماً إلنسان اهللا لكي يعيش     إذ تبقى مصدراً حقيقياً      أناملقام والصاعد منذ بداية الكنيسة على األرض إىل آخر يوم يف بقائها هن            

حنراف وإذ يكتب الرسول    زمن احليود واال   تلك النعمة يف     إلظهار وخدمة بدون حتفظ، حىت إن كثريين جداً اختريوا          حياة شاهدة 
 "والعلم "كلمة التعليم "، مث يريهم إن هذه النعمة هي        "يف املسيح يسوع  "املعطاة هلم   " نعمة اهللا "للكورنثيني، فإنه يشكر اهللا ألجل      

 يعمـق فقـط     ا يف اإلصحاح إمن   ضفكل حتري ). ٧ -٤: ١كو١( صاروا أغنياء فيه أي يف املسيح        الذين" املواهب"و  " املعرفة"أو  
  .  للنعمة اليت يف املسيح إن كنا جنيب عن فكر اهللاباالحتياجإحساسنا 

 فليست النعمة هي املطلوبة فحسب، بل إن األمناء جيب أيضاً أن ميتلكوا احلق إذا كانوا مؤسسني على فكـر                    ,اً وثاني )٢ع(
 يف صورته اإلمجالية هو املطلوب يف زمن اخلـراب          وليس احلق . أكفاء أن يعلموا آخرين   اهللا يف مواجهة زمن الفشل وأن يكونوا        

ويف زمان اخلراب فإن الكتابات الرسولية تصبح هي احملك الدقيق          . فحسب، بل إن احلق املرتبط بالرسول بواسطة الشهود األمناء        
  ).٦: ٤يوحنا ١ (" والذي ليس من اهللا ال يسمع لنا,افمن يعرف اهللا يسمع لن"قال الرسول يوحنا " حنن من اهللا"لتمييز األمناء، 

ولكي ما منتلك احلق يف كل زمان، فإن تيموثاوس يسلم األشياء اليت مسعها إىل رجال أمناء، الذين بدورهم يكونون قادرين                    
. زاً يف الكتابات الرسولية اليت يودع ملن هم قادرين أن يعلموا آخرين           إنه طريق اهللا أن جند احلق يف غناه مكنو        . أن يعلموا آخرين  

د قد متدح نفسها وتستغين عن مساعدة اآلخرين، ولكـن اهللا يف مطلـق              سابعة من اجل  نإن االكتفاء بالذات واملشغولية بالذات ال     
ي جيعلنا يف اعتماد متبادل أحدنا باآلخر لكي        سلطانه وهو قادر أن يعلمنا مباشرة من كلمته، إمنا يرينا طريقته اليت يستخدمها لك             

  .أحدنا اآلخر النور واحلق الذي قبلناهنتعلم وأن يشارك 

وليس أمام تيموثـاوس أي     .  عالوة على ذلك فمن املهم أن نرى أننا لسنا أمام سلطان رمسي وال مركز رمسي بل أمام احلق                 
إنه احلـق املعلـن،     . لديهم وحدهم أو لغريهم احلق الرمسي للتبشري      يض أو قوة ليمنحها لفرد أو جلموع من األفراد فتصبح           وتف

ويف ضوء هذا املكتوب فإننا يف وضع التحـدي         . وضمان خلوه من اخلطأ بواسطة الشهود والذي كان عليه أن يسلمه آلخرين           
وللحفـاظ  . لمناه من األمناء   أن نسلم اآلخرين مرياث احلق الثمني الذي تع        ألنفسنا لنرى إىل أي مدى تباعدنا عن مسئولياتنا يف        

  .على هذا احلق وتسليمه لآلخرين فإنه يتطلب فقط أن نتقوى بالنعمة اليت يف املسيح يسوع

وحنن عادة ما جنزع من األمل، ولذلك فإن تيموثاوس         .  وحفظ احلق يف زمان االرتداء العام يف املسيحية يتضمن اآلالم          )٣ع (
" شقات كجندي صاحل ليسوع املـسيح     يشترك يف احتمال امل   "أيضاً أن    للمسيح    واحد منا يرغب أن يكون حقاً      وكل.. حيرص

وعلى كل فإن أي قديس يرفض اخلطأ       .  فنصيبنا فيها قليالً   ,اوباملقارنة مع بولس الذي اشترك فسي محل املشقات اليت دعينا إليه          
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، )١٠ :٤(، والتـرك    )١٢ :٣(ضـطهاد   واال ،)٢٥ : ٢( يف صف احلق عليه أن يعد نفسه بقدر ما ملواجهة املقاومات             فويق
وعندما نتعرض لألمل ظلماً فإننا منيـل       . وكما حدث مع الرسول فإن هذه األشياء وقعت عليه حىت من إخوته           ) ١٤ :٤(واحلقد  

فاجلنـدي   ولذلك جيعلنا نتذكر بأن نشترك يف اآلالم ال كإنسان طبيعي بل كجندي صاحل ليسوع املسيح،               بالطبيعة إىل االنتقام،  
 العظيم، وقد وصل إىل مكانه باد باآلالم، تاركاً لنا مثاالً كـامالً يف              واملسيح هو قائد خالصنا   . الصاحل يطيع قائده ويعمل مثله    

ولكي ما نسلك يف طريق خمالف      ). ٢٣ : ٢بط  ١(احتمال اآلالم بالبصر، وإذ تأمل مل يكن يهدد بل كان يسلم ملن يقضي بعدل               
  .  أن نتقوى بالنعمة اليت يف املسيح يسوعللطبيعة فهذا يتطلب حقاً

والرب يسوع هو يف مكان القوة الفائقة اآلن، وسيستخدم قوته هذه يف إخضاع كل أعدائه حتت قدميه يف املستقبل القريب                    
ء بـل إىل  ومع أنه ال نزال يف يوم النعمة غري أن يوم القضاء على األعداء مل يأت بعد، ولذلك ال حنتاج إىل القوة لسحق األعـدا    

صرون بأسنام عليه وهم يرمجونـه باحلجـارة، لكنـه    يواسطفانوس يف مواجهة أعدائه، الذين كانوا    . النعمة لنشترك يف اآلالم   
 ومع أن يسوع هو الرب الذي يتخذ مكان القوة العليا اآلن غري أنه ال               "يسوع قائماً عن ميني اهللا    "شخص إىل السماء حيث كان      

إنه يعمل حلفظهم حفظاً كامالً يف زمان النعمة     .  أعدائه قحق أعداء خدامه، ومل مينح اسطفانوس قوة لسح       يعمل عموماً بالقوة لس   
وهو يعطي النعمة اليت جتعل اسطفانوس يتقوى بتلك النعمة اليت يف املسيح يسوع ليصبح قادراً أن يشترك يف اآلالم، وكجنـدي                     

  .بل على العكس فإنه صلى ألجلهم واستودع روحه للرب يشتم مضطهديه، وصاحل ليسوع املسيح فإنه مل يهدد أ

الذي كان متقوياً جداً بالنعمة اليت يف املسيح يسوع فجعلته حيتمل اآلالم ألجل خاطر املسيح، ولقد                 كذلك بولس يف زمانه،   
  ). ١٢ :١" (ذلك اليوم"استودع حياته وسعادته وكل شيء للمسيح إىل 

 بقلب كامل يف زمان اخلراب، فإنه يتعني علينا بالضرورة أن حنفظ أنفسنا من الوقـوع                 ورابعاً إذا كنا نقبل طريق اهللا      )٤ع(
ولكن الرسول مل يعين بذلك أننا ال نوىل العناية بأعمال احلياة، أو أنه ألزمنا بضرورة التخلي عـن                  . يف شراك أعمال هذه احلياة    
كاراً كهذه، ويطينا تعليماً حمدداً بأن نعمل بأيـدينا لنـوفر           ففي مواضع أخرى يف الكتاب يدحض أف      . أعمالنا وحاجاتنا األرضية  

ولكنه حيذرنا مـن الـسماح      " أنتم تعلمون أن حاجايت خدمها هاتان اليدان      "وأمكن أن يقول عن نفسه      احتياجاتنا بكل أمانة،    
 وال نعد قادرين علـى      ،باك فنقع يف شراك هذا الش     ا وتستنفذ تفكرين  ,ا وتستهلك طاقاتن  ,األعمال هذه احلياة أن تأخذ كل وقتن      

 لكن أوالً وقبل كل شيء      ،ال لكي يسر نفسه أو يسر اآلخرين      هو من يسعى     فاجلندي الصاحل ليسوع املسيح   . تتميم إرادة الرب  
 فإنـه   ، ساعني فقط ملسريته   ،والوالء اخلالص لذاك الذي اختارنا جنوداً حتت قيادته       .  يكون جندياً  أنآن يسر ذلك الذي اختاره      

ونـصبح يف والء  ولكي ما رب من شباك هذه احلياة . علينا أن نرفض كل تنظيم بشري يتضمن التوجيه من سلطة بشرية        يتعني  
  . فإن هذا يتحقق فقط إن كنا أقوياء بالنعمة اليت يف املسيح يسوع,الرئيس خالصن
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 كان أحد جياهد ال يكلل إن مل جياهد         وأيضاً إن . "يقول الرسول مستخدماً تشبيه األلعاب واملباريات العامة      : خامساً )٥ع  (
فاإلكليـل  . كذلك يف اال الروحي فإن اإلكليل ال مينح ألجل نشاط عظيم وال لكثرة اخلدمة ولكن لألمانة يف اخلدمة                 . "قانونياً

ا األفضل لتتميم   قد يقال من البعض أنه عندما يزداد الضعف فعلى كل منا أن خيتار الوسائل اليت تظن أ                . يعطى ملن جياهد قانونياً   
ولذلك فإن تقدمي   .  بأن جناهد قانونياً    وحنن حنذر بصفة خاصة يف زمان اخلراب علينا أن نلتزم          ،وقول كهذا غري صحيح    –خدمتنا  

وإذا أردنا أن خندم حبـسب      . الطرق اجلسدية واالختراعات البشرية واحليل العاملية يف خدمة الرب حمكوماً عليها بالرفض واإلدانة            
  .ء الكتاب فهذا يتطلب أن نتقوى بالنعمة اليت يف املسيح يسوعمبادى

واخلادم األمني جيب أن يعمل قبل أن يشترك يف األمثار وليس هذا الوقت هو وقت الراحة بل وقت العمـل                  : سادساً )٦ع  (
عاملني أن اهللا ليس بظامل حىت       ,ا ولكن من األفضل أن نثابر يف أعمالن       ،وغالباً ما نكون شغوفني برؤية الثمر     . وزمن احلصاد سيأيت  

 لكي ينال اإلكليـل     ،"نعماً"إن اخلادم األمني ينتظر أن يسمع من ذاك الذي يسعى ألن يسره             ". عمل اإلميان وتعب احملبة   "ينسى  
  . ولكي يشترك يف األمثار بعد التعب واملشقة،بعد اجلهاد القانوين

 فإنه جيب ,فإذا كانت حتكم حياتنا.  عام كحقل ونقبلها بشك، فال يكفي أن تكون لنا هذه التحريضات      ، وعلى كلٍ  )٧ع  (
وسيكون تقدمنا بطيئاً يف فهم     .  وكما أمعنا النظر يف هذه األشياء فإن الرب يعطينا فهماً يف كل شيء             ،أن نتأمل ما يقوله الرسول    

قائق األكيدة ولكنه ال يقـدر أن يعطينـا          احل أمامناوالرسول ميكنه أن يضع     . األمور اإلهلية ما مل يكن لنا الوقت للتأمل والفهم        
ذهنـهم ليفهمـوا     ولكنه فتح أيضاً     ، ولذلك نقرأ أن الرب ليس فقط فتح الكتاب أمام تالميذه          ،فهذا يفعله الرب وحده   . الفهم

  ).٤٥ و٣٢ و٢٧: ٢٤لوقا (الكتب 

اذكر يسوع املسيح   . "املسيح فإنه يركز أنظارنا على      ، فلكي يشجعنا أن حنفظ هذه التحريضات      ، وفضالً على ذلك   )٨ع  (
 بل ذاك الذي    ، فإا ليست ببساطة حقيقية القيامة فحسب اليت علينا أن نتذكر          "املقام من بني األموات من نسل داود حبس إجنيلي        

ألمل فهل دعينا أن نتأمل يف طريق األمانة؟ ودعونا نتذكر أن نصيبنا يف األمل قليل إذ قورن بـا                 .  وهو كإنسان من نسل داود     ،أقيم
سنا وحيدين ومقاومني ومهانني حىت مـن بـني         ف كان بسبب أمانتا القليلة اليت صارت من نصيبنا جند أن          فإذا. الذي حتمله السيد  

وبسبب أمانته القـى التعـيري      ، فلنتذكر أن املسيح يف طريقه الكامل كان أميناً هللا وكان يصنع خرياً للناس             ،كثريين من شعب اهللا   
: ٦٩مـز   " (بدل خري وبغضاً بدل حـيب      وضعوا على شر  "وأيضاً  " من أجلك احتملت العار   : "ن يقول ولذلك أمكنه أ  . الدائم
٥: ٧،١٠٩(.  

إين أفعل  " فلنتذكر أن املسيح أمكنه القول       ,ا ساعني فقط إلرضاء من اختارن     ،وإن كان يف طريق اخلدمة حنرض باحتمال اللم       
لقد عمل حبسب مثر    . ع الرب بعيداً عن طريق الطاعة املطلقة لآلب       وال شيء استطاع أن يدف    ). ٢٩: ٨يو  " (كل حني ما يرضيه   

واآلن قد أكمل عمل اهللا الذي أعطـاه        ) ٤: ٩يوحنا  " ( مادام ار  ،ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلين     " فأمكنه أن يقول     ،تعبه
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ليتنـا  . هو هناك لينال بقيامته مثر تعب نفسه       و ، ونراه اآلن مقاماً ومكلالً باد والكرامة      إياه أن يعمله لقد انقضت أعماله وآالمه      
  ".أن نذكر يسوع املسيح املقام" حمددة أن وأتعابوحنن عابرين يف الطريق مبا لنا من آالم 

 ساعياً  ، بل لنا كذلك الرسول بولس كمثال      ، وليس فحسب لنا النموذج الكامل لربنا يسوع يف طريق آالمه وأتعابه           )٩ع  (
وبدالً من الكرامة اليت يناهلا يف هذا العـامل         . د اشترك بقدر غري قليل يف اآلالم اليت تتصف ا حياة املسيح            وق ,اًجلعل اإلجنيل معلن  

أكول وشريب  "يف زمانه امه العامل الديين بأنه       وهلا اتبع آثار خطوات سيده الذي       .  القيود كمذنب أو كفاعل شر     فإنه تأمل حىت  
  ).٢٤: ٩ ،٤٨: ٨ يوحنا ،٣٤: ٧وقا ل" (خاطىء"وأنه " به شيطان" وأن ،"مخر

 فقد يقيد العامل الكارز ولكنه      .ي يأتينا من العامل ال يعوق الربكة اليت من نصيب خمتاري اهللا           ذوعلى أية حال فإن االضطهاد ال     
 كتـب   وعالوة على ذلك فقـد    . حقاً فإن عداوة العامل صارت فرصة لتقدمي اإلجنيل لعظماء األرض         . ال يقدر أن يقيد كلمة اهللا     

  .الرسول رسائل السجن اليت أظهرت دعوتنا بطريقة عجيبة

أنا أصرب على كل    " ولكن الرسول أمكنه أن يقول       ،أو اإلهانات  قد ال نكون مستعدين الحتمال الكثري من اآلالم          )١٠ع  (
القليلون هـم   { ":قال واحد " لكي حيصلوا هم أيضاً على اخلالص الذي يف املسيح يسوع مع جمد أبدي               ،شيء ألجل املختارين  

وعلى الرغم  . إىل اآلن وهم قليلون كذلك منذ أيام الرسول       ! اختبارهم الشخصي الذين خياطرون مبثل هذا القول على اعتبار أنه         
ولكنها تفترض يف املؤمن ليس فقط الضمري الـصاحل والقلـب           . من ذلك فقد تكون هذه رغبتنا اجلادة على قدر طاقتنا الضعيفة          

  ).وليم كيلي (}بل أيضاً إدانة نفسه متاماً وان املسيح ساكن يف قلبه باإلميان ،امللتهب باحملبة

بالرغم من هذا ففي طريق اد تصطف ضدهم كـل قـوة            . صلوا على اخلالص ويصلوا إىل اد      حي أنإن خمتاري اهللا ال بد      
وإلحضار املختارين يف وسـط  . وا إىل ادولذلك ففي طريق التجربة واألمل فإم سيصل      . إبليس وعداوة العامل وخراب املسيحية    
  .واملخدومة بواسطة خدامة األمناء" النعمة اليت يف املسيح يسوع"هذه الظروف فإم حيتاجون إىل كل 

 فإنـه   ، الرسول كمثال يف قبوله طريق األمل والتعـب        وإتباع ،ولكي ما يشجعنا يف تذكر يسوع املسيح      . )١٢و  ١١ع  (
 فليتنا ،حىت املوت" نصرب على كل شيء"وإذا كنا قد دعينا أن    . "إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه       "  يذكرنا ذا القول األمني   

وليس . أكيد أننا سنحيا معه   لتال ننسى أنه مبقدورنا أن نتحمل احلياة احلاضرة يف ضوء هذا احلق العظيم أنه إذا متنا مع املسيح فبا                  
  ".نملك أيضاً معهإن كنا نصرب فس" بل ،"سنحيا معه"فحسب 

 إن كنا غري أمناء فسيبقي أميناً       ,اإن كنا ننكره فهو أيضاً سينكرن      ": فإننا جند التحذير اخلطري     وعلى أية حال   )١٣ و ١٢ع  (
 بل هو االستمرار يف هـذا       ،واإلنكار هنا ليس السقوط مهما كان خمجالً كما يف حالة الرسول بطرس           . " أن ينكر نفسه   لن يقدر 
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 كما قيل حبـق     ،إن البعض ينكرونه  .  جمد االبن وعمله    فإم بذلك ينكرون   ،الذين كيفما كان اعترافهم الظاهري    الطريق هلؤالء   
  . ومع كل عدم أمانة املسيحية من حنو املسيح فإنه يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر نفسه.}إن اهللا لن يكون هو اهللا إذ قبل إهانة ابنه{

 وفوق الكل لكي    ،املبارك الذي يوضح لنا جبالء انه لكي منيز طريق اهللا يف زمن اخلراب            ولذلك ففي مستهل هذا اجلزء اهلام و      
 بـل   ,ا عنا ومقاومتهم لنا فإننا ال حنتاج إىل القوة اإلهلية لسحق أعدائن           اآلخريننرتاد هذا الطريق بأمانة يف مواجهة اخلبث وختلي         

 النعمة اليت تقودنا أن جناهد قانونياً رافضني كل الطرق العاملية ، يف اآلالم  قادرين أن نشترك  للنعمة اليت يف املسيح يسوع اليت جتعلنا        
  . النعمة اليت جتهزنا لتعب صابر بينما ننتظر مثار تعبنا،واجلسدية

 بل اإلدراك الروحي بأن الرب وحده هو الذي         ، من الرب املمجد    فإننا نطلب ليس فقط النعمة املخدومة      ،وفضالً على ذلك  
نسان احلي يف   إل هو ا  ،اإلنسان احلقيقي الذي من نسل داود     . لكل أن يكون لنا الرب نفسه أمامنا كالغرض الوحيد         وفوق ا  ،يعطي

  .اد فوق كل قوى املوت

  )١٨ -١٤ع . (طريق الشر أدى إلى خراب الكنيسة آبيت اهللا) ب(

مناء وأمكنهم أن مييزوا التحول اخلطري عن        أمامنا احلالة الروحية اليت يلزم أن تصف األ        ورأينا يف مستهل هذا اإلصحاح الذي     
 يلمـس بكـل   ١٨ - ١٤ يف األعداد من  فإن الرسول،وقبل أن نضع أمامنا طريق اهللا   .  وأيضاً طريق اله يف وسط اخلراب      ،احلق

  .اختصار بعضاً من الشرور اليت أدت إىل خراب الكنيسة وهي حتت املسئولية

وهـذا يتـضمن يف معنـاه أن        . مجيع الذين يف آسيا قد ارتدوا عن الرسول       تعلمنا من اإلصحاح األول أن       )١٦ -١٤ع  (
وكانـت  .  وكان اخلطوة األوىل يف احنراف الكنيسة هي التخلي عن صفتها الـسماوية            .الكنيسة مل تدم يف قمة دعوا السماوية      

اوية ترك الباب مفتوحاً لدخول العـامل       هذا التفريط يف الدعوة السم    . أعظم احلقائق هي اليت بدأت الكنيسة أوالً يف التخلي عنها         
إنه يتتبع اخلراب يف شكل أفكار بشرية تقود        .  كأول مظهر هلذا الفساد    ١٤وبشار إىل خدام اهللا يف عدد       .  بطريقة سافرة  واجلسد

  .الكالم غري النافع وبذلك يضلون عن كلمات احلق (،إىل املنازعات

فكل الكتاب هو   .  ل بكل كلمة احلق اليت تفصل باالستقامة       ، بكلمة احلق   ويذكرنا ليس فقط   ،ت الكالم إنه حيذرنا من جماال   
 ولذلك كمـا    ،كلمة احلق وما يسبب الضرر أن يعطى الكتاب بتفسريات خاصة أو باستخدام النصوص يف غري سياقها األصلي                

  .ب هلالكهمتاقال بطرس حيرقون الك

فاألقوال الباطلة اليت تدنس تتعامل مع األمور       " قوال الباطلة والدنسة  األ" فإن الكالم غري النافع ينتج       ،مث حنذر من احنراف آخر    
  .واألقوال الباطلة جتعل مناقشام بال أي موضوع. م يتعاملون خبفة مع األشياء املقدسةه و،اإلهلية كما لو كانت أموراً شائعة
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املسيحي املعترفة فإن بولس ال يضع أي أمل بأن          وبالقدر الذي تم به   . كما حنذر أيضاً من األقوال الباطلة والدنسة ستزداد       
  . بل على العكس فإننا بالتحديد حنذر من ازدياد الشر،هذا التيار املنحدر سيقاوم

فالكالم . التقوىبعها أيضاً ازدياد يف السلوك غري        فإنه يت  ،ال الباطلة والدنسة   فكما أننا حنذر من ازدياد األقو      ،وفضالً عن ذلك  
والتـساهل يف   . والتمسك بالكالم الدنس ونشره يقلل دائماً من مستوى السلوك اخلـارجي          . لوك غري تقوي  الدنس يقود إىل س   

  .التعليم يقود إىل الرخاوة يف السلوك األديب

وهي أا تدر احلقائق املـسيحية      . ونتيجة أخرى مرعبة من ازدياد الكلمات الباطلة والدنسة وعدم التقوى          )١٨ و ١٧ع  (
غنغرينا أو ترعى كآكلة اليت تأكل وتدمر       لتنتشر كا –األقوال الباطلة والدنسة    – إذ نقرأ أن أقوال أولئك       ، الناس  يف أذهان  ةاحليوي

  .األنسجة احلية يف اجلسم

  هلية تقد الشر الذي أفسد املسيحيةإ نرى أن الرسول يتتبع مبهارة ،ك خطوة تلو األخرىولذل

  .يد وال تنفعمماحكات الناس حول الكلمات اليت ال تف: فأوالً

  .اادالت الكالمية تؤدي إىل األقوال الباطلة والدنسة: ثانياً

وهكذا جند يف دائرة االعتـراف املـسيحي أن         . االزدياد املستمر هلذه األقوال الباطلة والدنسة يؤدي إىل انعدام التقوى         : ثالثاً
  .املسلك اخلارجي ينحط إىل املستوى بأن الناس تتصرف بدون خوف اهللا

  . مييل إىل تدمري وسلب الناس من احلقائق املسيحية العظمى واحليويةالتقوىفالسلوك غري : بعاًرا

هيميناس :  فإن الرسول يعطينا مثلني خطريين،ولكي يرى نتيجة هذا التفسخ احلادث بسبب حالة الشر اليت أسقطت املسيحية    
وبدالً من أن يفصال كلمة احلق باالستقامة فإما زاغا عـن           .طئةوكانا يعلمان تعاليم خا   وفيليتس ومها رجالن يف دائرة املسيحية       

 بل أما أعطوا روحنة ملعىن القيامة وأثاراً جداالً حـول           ،ومن الواضح أما مل ينكرا القيامة      وعلما بأن القيامة قد صارت       ،احلق
 ومع ،ادرة عن أناس مبالغني وغري مسئولنيومثل هذا اخلطأ ال نستبعده باستخفاف ظانني أا طائشة هوجاء ص . حدوثها مبعىن ما  

 فإن الرسول يسبق فريى الكنيسة املعترفة وهي تفسد ويعمل فيها اخلطأ وكأنه غنغرينا تأكل               ،أن هذا اخلطأ يبدو أنه غري منطقي      
ـ     ! أولئك الذين يتشربون هذا التعليم    " تقلب إميان "أيصبح من الصعب أن نرى أا       . فيها  فمـن   ،ارتوإذا كانت القيامة قد ص

 ، ونتيجة ذلك أن الكنيسة ستكف عن التطلع إىل جميء الرب          ،املؤكد أن القديسني وصلوا إىل حالتهم النهائية وهم على األرض         
 ،وعندما تفقد الكنيسة صفتها الـسماوية     .  وبذلك تتخلى عن صفتها كالغريب والسائح      ،فتفقد احلق املختص بنصيبها السماوي    

  .نظام العامل يف حماوالت إصالحه والتدخل يف نظامهوتأخذ مكاا هنا داخل  األرضفإا بذلك تستقر يف 
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باقية ونراه بشكل تام وظاهر ي        ولكن نتائج هذا التعليم املتهور     ، حياول أن يعلم بأن القيامة قد صارت       واليوم قد ال جند من    
 تنادي بأن الكنيسة مستقرة هنـا يف         املسيحية املعترفة   وغرية املرسلني يف   ، فاهودات الدينية واإلدارية   ،دائرة االعتراف املسيحي  

  .وذيب الوثنيني جلعل العامل مكاناً له التقدير وترفرف عليه السعادةمكاا وتقوم بعملها ساعية إلصالح العامل 

  )٢٢ -١٩ع (طريق اهللا للفرد في زمن الخراب ) ج(

 فإنه يعطينا تعليماً بكيفية التـصرف يف وسـط          ،يها املسيحية وإذ سبق للرسول وأنبأنا حبالة الشر اليت ستسقط ف         )١٩ع  (
  . يفعل ذلك فإنه يستحضر أمامنا حقيقيتني عظيمتني لتعزية قلوبناأنوقبل . اخلراب

لذي يتخـذه   فاألساس هو عمل اهللا مهما كان الشكل ا       " أساس اهللا الراسخ قد ثبت    "كيفما عظم فشل اإلنسان فإن       - أوالً
باعتبارهم أدوات  ( موضوعاً بواسطة الرسل     ، أو كان األساس يف الكنيسة على األرض       ،األساس يف النفس  هذا العمل سواء كان     

 أو مينع اهللا من تتميم عمله الـذي         ،فال ميكن لفشل اإلنسان أن يطرح جانباً أساس اهللا الذي وضع          . ومبجيء الروح القدس  ) فيه
  .أهدب

 إا العالقة   ،هذه املعرفة ال تقل عن جتارب قلب مع قلب        {: وكما قال واحد  " يعلم الرب الذين هم له    "يقال لتعزيتنا    - ثانياً
 فإنـه   ، وقد أصبح املؤمنون يف أوثق العالقات مع غري املؤمنني         ، كثرة التشويش وتفاقمه    وبسبب } وأولئك الذين هم له    بني الرب 

ففي حالة كهذه لنا تعزية أن نعرف أن الذي         . وا له  حندد من هم الذين للرب ومن هم ليس        أنبالنسبة لألكثرية املعترفة ال نستطيع      
  .عوا أساساًي والذين هم للرب مهما كانوا خمتفني بني األكثرية فال ميكن أن يض,اًمن اهللا ال ميكن أن يزاح بعيد

و األخرى  والذي يشري إليه الرسول مرة تل     " يف ذلك اليوم  " ال بد أم سيستحضروا إىل النور        ، والذين هم للرب   ،إن عمل اهللا  
  ).٨: ٤ ،١٨ و١٢: ١(يف هذه الرسالة 

 فإن عبد اهللا يعلم الفرد ماذا يعمـل يف          ، وأمان أولئك الذين هم للرب     ،وإذ جتد قلوبنا التعزية ملا يتميز به عمل اهللا من ثبات          
  .وسط خرائب املسيحية

 إذ نرى يف املسيحية األحول      ، اليوم  سرعان ما استقر االحنراف وظل مستمراً عرب األجيال والقرون حىت          ،وبعد رحيل الرسل  
 عن ذلك كما رأينا فإن الرسول ال يـضع أمامنـا أي أمـل يف                وفضالً. اخلطرية اليت آلت إليها وقد سبق للرسول أن أخربنا ا         

.  يـزداد  وعلى العكس من ذلك فإنه حيذرنا أكثر من مرة أنه مع مرور الوقت فإن الشر  ،إصالح املسيحية اليت احنرفت ا الغالبية     
 بـل إن    )١٣: ٣(ولكن الناس األشرار املزورين سيتقدمون إىل أردأ        ). ١٦: ٢(وليس فقط األقوال الباطلة والدنسة اليت ستزداد        

  ).٤:٣ (الوقت سيأيت الذي ال تقدر فيه مجوع املسيحية املعترفة أن حتتمل التعليم الصحيح بل حيولون آذام عن احلق
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 الذي يرغب أن     فماذا يفعل املسيحي الفرد    ، توجد بارقة أمل يف إصالح مجوع املسيحية املعترفة         ال ,ا كما اتضح لن   ،فإذا كان 
وهو اجلزء الذي يبني بوضوح طريـق       . لرسول يف اجلزء اهلام الذي يتبعه     سؤال خطري وعميق جييب عليه ا     إنه  . يكون أمينا للرب؟  

  ).٢٢ -١٩(اهللا للفرد يف زمن اخلراب 

ومن املستحيل أن يكون ذلك إال إذا تركنا        .  نوص بأن نتخلى عن االعتراف بأنه بيت اهللا على األرض          لنالحظ أننا مل  : أوالً
وعليه فلم نوص بأن    . لكوا فسدت على أيدي الناس    ليس علينا أن نتخلى عن االعتراف باملسيحية        . األرض أو أصبحنا مرتدين   

  .عام خارج نطاق اإلصالحواملسيحية بشكل . نعيد إصالح ما خرب من االعتراف املسيحي

فإذا كان علينا أال نترك هذا االعتراف وال نسعى إلصالح مجاهري املسيحية وال أن نستقر هادئني فيها مصادقني على خراا                    
 فما هو إذن الطريق الذي نسلكه؟, اباالرتباط  

وحنن على يقني مـن  . رتاد يف زمن اخلرابوألجل تعزية قلوبنا فإن الرسول يضع أمام املؤمن كفرد طريق اهللا الذي عليه أن ي  
فإنه مل يأت يوم ولن يأيت يف        ، ومهما تعاظم اخلراب   ، وكيفما ازدادت الصعوبات   ,اأنع مهما ازدادت ظلمة األيام اليت نعيش فيه       

 ، اخلـراب  أن اله سبق ورأى   . تاريخ الكنيسة على األرض أن يترك األتقياء فيه بدون توجيه للسلوك يف الطريق يف زمن اخلراب               
 وعنـدما   ، يف متيز الطريـق     وعندما يكون االختيار ناقصاً فإننا قد نفشل       .وقد أمدنا يف كلمته مبا جيب أن نعلمه يف زمن اخلراب          

 ظلمات األيام كما يف أيـام     أحلكومع ذلك يبقى الطريق واضحاً يف       .  نسلك هذا الطريق   أنيكون اإلميان ناقصاً فإننا قد خنشى       
  .زدهارهاا

 فمن البني أننا مل نترك لنخترع طريقاً ألنفسنا أو أننـا ببـساطة   ، اخلراب الطريق أمام شعبه يف زمانن اهللا قد أوضح   وإذا كا 
  .إن علينا أن منيز طريق اهللا ونقف فيه بطاعة اإلميان بينما نطلب النعمة من اهللا ليحفظنا يف الطريق. نفعل أفضل ما ميكن

 علي أن أصلح شرور املسيحية فإنين مسئول أن أكون يف           فإذا مل يكن  . النفصال عن الشر   يف طريق اهللا هي ا     إن اخلطوة األوىل  
 عـن الـشرور الـسائدة يف     االنفصال فإنين أستطيع حقاً     ،ومع أنين ال أقدر أن أختلى عن االعتراف باملسيحية        . الوضع الصحيح 

. صال عن الـشر يف الرسـالة      ف على االن  اإلحلاح يأيت    املرات الكثرية وبكلمات خمتلفة وبطرق عديدة      ،ولنالحظ بعناية . املسيحية
  :يقول الرسول

  ١٦: ٢ - "وأما األقوال الدنسة والباطلة فاجتنبها"

  ١٩: ٢ - "جتنب اإلمث"

  ٢١: ٢– )أي من أواين اهلوان" (إن طهر أحد نفسه من هذه"



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

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

 ٢٧

  ٢٢: ٢ - "أما الشهوات الشبابية فاهرب منها"

  ٢٣: ٢ - "نبهاواملباحثات الغبية والسخيفة فاجت"

  ٥: ٣ - "اعرض عن هؤالء"

إن اخللط والتشويش يف املـسيحية أصـبح        ". وال جيب أن يربطوا اسم الرب بالشر بأي شكل        . يتباعدوا أوالً عن اإلمث   "إذاً  
 وهو مؤمن حقيقي    ،على شخص ما فنقول عنه أنه ليس للرب        حىت أننا من جانب قد يسهل علينا أن نسيء احلكم            ،عظيماً للغاية 

أمـا إذا رفـض أن      . ومن جانب آخر فإن الذي يعترف بالرب مسئول أن يتجنب اإلمث          .  ولكن يعلم الرب الذين هم له      ،يف قلبه 
ويف يوم التشويش ال يكفي للـشخص أن يعتـرف          . يفعل ذلك فليس من حقه أن يشتكي إذا أساء اآلخرون يف حكمهم عليه            

ـ ى يبقأنل هو خيضع لسلطان الرب بالتحول وترك اإلمث؟ أما        إذ أن اعترافه يوضع حتت الفحص واالمتحان ه        ،بالرب ط ا يف ارتب
  .بالشر ويف ذات الوقت يدعو باسم الرب فمعناه أنه يربط امسه بالشر

 الذين يـدعوهم هنـا      ،وليس علينا فقط أن ننفصل عن اإلمث بل أيضاً عن األشخاص املرتبطني بالشر            . ثانياً) ٢١ ،٢٠ع  (
فتلك . شرح البيت الكبري الذي إلنسان يف العاملا الرسول احلالة اليت احندرت إليها املسيحية فإنه يستخدم ولكي يرين. أواين اهلوان 

تبه ببيـوت   دا له فإا تصبح مثل العامل مش       بدالً من انفصاهلا عن العامل ومضا      ،اليت اختذت مكاا على األرض لتصبح بيت اهللا       
فإن .  بأواين اهلوان   ولكن أواين الكرامة وجدت يف ارتباط      ،تلفة تستخدم ألغراض عديدة    فيها أواين من مواد خم      اليت توجد  ،العامل

  .كان هناك إناء يلزم أن يكون نافعاً خلدمة السيد فال جيب أن يبقى يف ارتباط بأواين اهلوان

ومن املالحظ  . اين اهلوان  من أو  "يطهر نفسه " ذلك فإن املؤمن الذي يريد أن يكون نافعاً خلدمة السيد جيب عليه أن               ولتطبيق
حيـث تـوص الكنيـسة يف       ٧: ٥كورنثـوس   ١ مستخدمة يف    "يطهر "رمجت كلمة تأن املكان الوحيد يف العهد اجلديد حيث        

 فـيعلمهم   ،عندما كانت الكنيسة هناك يف وضعها املعتاد ووجد يف وسطها فاعل شـر            " نقوا منكم اخلمرية العتيقة   : "كورنثوس
وهنا ينبئنا الرسول باالحندار الشديد الذي ستصل إليه مجوع املعترفني باملسيحية حىت أنه ال              . من بينهم الرسول بأن يعزلوا اخلبيث     

 فإن األتقيـاء يوصـيهم      ،ففي حالة كهذه عندما تصبح احتجاجات األتقياء بال فائدة        .تعد هناك قوة لعزل فاعل الشر أو اخلبيث       
ك ارتباط بني األتقيـاء وغـري       التني فإن املبدأ واحد إذ ال جيب أن يكون هنا         ويف كلتا احل  . الرسول أن ينفصلوا عن أواين اهلوان     

  .قياءاألت

 أما يف احلالة    ،فإن الكنيسة تنقي من نفسها اخلمرية العتيقة       -وهي احلالة الطبيعية  –يف احلالة األوىل    . ورفض مثل هذا االرتباط   
وكما قال  . لكرامة يطهر نفسه من أواين اهلوان إذ يفصل نفسه عنهم          فإن إناء ا   ، حيث ال تصبح هناك قوة للتعامل مع الشر        ،الثانية

حمبة االسترخاء والكسل أو حتيـزه ألصـدقائه صـار      وحتت دعاوي الوحدة أو      ،فإذا كان واحد يدعو باسم الرب     {واحد حبق   
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 أواين فيطهـر نفـسه ن       هلية فليس أمام التقي أي اختيار بل يلتزم بأن يسمع الكلمة اإل           ،يتسامح مع الشر الذي مكروه لدى اهللا      
  .}اهلوان

 واالنفصال عن الشر جيعل الفرد مقدسـاً ومـؤهالً        ،ومن الواضح أنه جيب ألن نكف عن فعل الشر قبل أن نتعلم فعل اخلري             
يف كل عصر مـن عـصور       {وقياس انفصالنا هو قياس إعدادنا للسيد وكما قال واحد          . دمة السيد ومستعداً لكل عمل صاحل     خل

 وكل من جيتهد يف التقصي ملعرفة طريق        .جمهود قليل إلطاعة هذا األمر كان له مكافأته سواء من فرد أو من جمموع             الكنيسة أي   
أي خادم مميز للرب أو أي جمموعة من املؤمنني فسيجد أن االنفصال عن الشر كان من إحدى السمات اهلامة اليت اتصفوا ـا                       

وبالقدر الذي حادوا فيه عن هذا املبدأ واونوا يف انفصاهلم          . بذات درجة انفصاهلم  وأا ارتبطت باخلدمة وبكوم آنية للكرامة       
  .}كلما أمهلوا أو صاروا غري نافعني يف خدمة السيد

 بل يكـون    ، فعليه أن يتيقن أنه مل يعد نافعاً فحسب خلدمة السيد          ،ولتعزية وتشجيع ذاك الذي جيتهد يف حفظ تلك الوصية        
  ".يكون إناء للكرامة" ولكن الرسول يقول أنه ،سيواجه االزدراء والتعيريات من أولئك الذين انفصل عنهمو" إناء للكرامة"أيضاً 

 وثانيهما أن ننفصل كذلك     ،هلما أنه علينا أن ننسحب من كل نظام شرير        أووترينا هذه األعداد أن االنفصال يتميز خباصتني        
  ".أواين اهلوان" األشخاص الذين هم عن

ض املعطى للفرد أن ينفصل عن كل أنظمة الناس الكربى اليت استبعدت املسيح كرأس اجلسد الوحيد والـيت                  هذا هو التفوي  
 وحيث جتع تلك األنظمة املؤمنني مع غري املؤمنني يف          ، واليت ختلت عن حقائق املسيحية األساسية      ،جتاهلت حضور الروح القدس   

  .تحيل التعامل مع الشرسم يقبلون مبادىء جتعل من امل بل إ، وليس لديهم قوة للتعامل مع الشر،عبادة متحدة

فبعـد  " أما الشهوات الشبابية فاهرب منـها     " إن تعليم االنفصال عن الشر جنده متبوعاً بوصية مساوية يف األمهية             )٢٢ع  (
ىل رغبـات اجلـسد     والشهوات الشبابية ال تشري فقط إ     .  الطبيعة االنفصال عن تشويش املسيحية فإننا حنذر لئال نسقط يف فساد         

ولن نتعرض لتلك   . شاب اليت بال تفكري   ع اندفاع وطيش اإلرادة الذاتية ل      بل تتضمن أيضاً كل رغائب الطبيعة الساقطة م        ،البذيئة
  .األخطار العظيمة النابغة من اجلسد إذا سلكنا بأمانة للرب

فكم يكون مناسـباً هـذا      . } انفصالنا الكنسي  قد نتعرض للخداع بالتراخي يف حالتنا األدبية بعدما نستريح يف         {: قال واحد 
  .ويتبع ذلك وصية جتنب اإلمث واالنفصال عن أواين اهلوان". أما الشهوات الشبابية فاهرب منها"التحريض 

طينا الـصفة   فإننا حنرض أن نتبع األوصاف األدبية العظيمة واليت تع    ،وإذا انفصلنا عن تشويش املسيحية ورفضنا فساد الطبيعة       
 وإن كنا جيب أن نسر بالتعرف على كل موهبـة تقـود هـؤالء          معلمني مشهورين  فالرسول مل يوصينا بإتباع      ،بية للطرق اإلجيا

  ."والسالمالرب واإلميان واحملبة "أما األشياء اليت علينا أن نتبعها فهي . السائرين الذين هلم هذه األوصاف
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 إذن فعلينا أن حنكم على طرقنـا إزاء         ،فإن كنا قد انفصلنا عن اإلمث      فاملسألة هنا هي طريق الفرد       ،والرب يأيت كضرورة أولية   
  .ارتباطاتنا العملية سواء كانت عالقاتنا بالعامل أو عالقاتنا شعب اهللا واليت جيب أن تتصف بالرب

 ،هو طريق اإلميـان    وليس كل طريق للرب      ، ذلك ألن اإلميان يتعامل مع اهللا      ،مث يأيت اإلميان تالياً لكي جيعل الطريق ضيقاً أكثر        
ولذا فـإن طريـق اهللا      .  الذي قد يتوفر دون وجود اإلميان باهللا       ،فالرب العملي مع الناس مبعىن األمانة يف التعامل الواحد مع اآلخر          

هـذا  تاج إىل إميان لنرتـاد       يف اهللا احلي فنحن ال حنتاج إىل طريق نرتاده بل حن           خلاصته يف هذا العامل يتطلب اختبار اإلميان الدائم       
  .الطريق

 فإن قلوبنا ستستمر يف الطريق بكـل   ، ونسري باإلميان مع اهللا    ،مث تتبعه احملبة فمىت كانت عالقاتنا العملية مع اآلخرين صحيحة         
  ).٤: ١ كو ،١٥: ١أف (متبوعاً باحملب حنو مجيع القديسني " اإلميان باملسيح يسوع"وجند . من حنو اآلخرين. حرية احملبة

ـ  ،إن الرب يتصدر القائمة والسالم    .  ويأيت يف املكان املناسب كنتيجة الرب واإلميان واحملبة        ، السالم ويف النهاية يأيت    ألن  ,ا خيتمه
 يصل بالذين يـسلكون فيـه إىل حالـة           فإنه ميكن أن   ،وما مل حيفظ السالم ذه الصفات اليت تسبقه       ". مثر الرب يزرع يف سالم    "

  . الشرالالمباالة من حنو املسيح وبالتايل قبول

وعنـد  . وبعد ذلك ينتقل الرسول يف حديثه من التعاليم اخلاصة بسلوك األفراد يف زمن اخلراب إىل التعاليم املرتبطة باجلماعة                 
تأيت بنا إىل مـا     "مع الذين   " فكلمات"مع الذين يدعون الرب من قلب نقي        "هذه النقطة خيربنا عن الصفات اليت جيب أن نتبعها          

 كان جيوز لنا أن نسأل عن ما يصرح به الكتاب للسلوك مع اآلخـرين يف زمـن     وبدوا  يف غاية األمهية   . باجلماعة وهذه  يرتبط
فهناك دائماً اآلخرون الذين يدعون باسم الرب من قلب نقي يف زمـن             .  وهذا ما يقوله الكتاب ألننا مل نترك وحيدين        .اخلراب

 ويبدو أنه يرتبط بصفة خاصة بالوقت الذي يكون فيه حتوالً عن            ،الرباخلراب والدعاء باسم الرب هو التعبري عن االستناد على          
 )وطنه( عندما خرج من أرضه      إبراهيمكذلك نقرأ عن    " وابتدأ الناس يدعون باسم الرب    "ففي أزمنة الشر أيام شيث نقرأ       . الرب

  ".دعا باسم الرب"ومن عشريته وبيت أبيه أنه 

 ويف املكان اخلارج هذا يسلكون باالستناد ،رب وقد انفصلوا عن تشويش املسيحيةولذلك إذ لنا شركة مع اللذين هلم والء لل       
بـل  . والقلب النقي هو ذلك القلب الذي ال يدعى لنفسه فقط النقاء          .  وهم إذ يفعلون ذلك إمنا يفعلونه بقلب نقي        ،على الرب 

  .باحلري هو من جيتاز الفحص عند الرب تابعاً الرب واإلميان واحملبة والسالم

  ولذا جند أمامنا طريقا حمددا مرسوما بكلمة اهللا لزمن اخلراب وله هذه األوصاف

  . االنفصال عن تشويش املسيحية:أوالً
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  . االنفصال عن تشويش اجلسد:اًثاني

  . إتباع الصفات األدبية السالفة الذكر:اًثالث

  . االرتباط مع أولئك الذين يدعون الرب من قلب تقي:اًرابع

 عند إذ يلوح هذا التـساؤل إي        ،عد أفراد قالئل وجدوا أنفسهم مرتبطني معاً حبسب هذه التعاليم الصرحية          فإذا كان هناك ب   
 ويف اجتماعام للبنيان ويف خدمتهم ويف أسلوب حيام الواحد من حنو آخر             ،مبادئ تقود هؤالء يف عبادم ويف تذكرهم الرب       
 جيدوا يف   ،بادئ اليت ميكن أن تقودهم فيما خيص كل تفاصيل ترتيب كنيسة اهللا           واجتاه العامل؟ اإلجابة بسيطة فإم جيدون كل امل       

وفضالً عـن ذلـك فبعـد       .  مبادئ ال ميكن أن يستبعدها اخلراب احلادث       ،رسالة كورنثوس ويف أجزاء أخرى يف العهد اجلديد       
 هلا طابع عملي يف الكنيـسة وتبـدو          فإن البعض سيجد أن العديد من املبادئ والتوجيهات اليت         ،االنفصال عن شرور املسيحية   

ولذلك فإن أولئك الذين يقبلون طريق اهللا يف زمـن          .  إال أنه يسهل تطبيقها ببساطة     ،صعوبة تطبيقها يف أنظمة الناس وطوائفهم     
نيـسة   وهلم ك  ،ليسوا هم الكنيسة  إن هؤالء   .  سيجدون أنه ال يزال ممكناً السري يف نور الكنيسة كما تأسست يف البداية             باخلرا

 ، فإن كان مثة شهادة حلالة خربة للكنيسة يف األيام األخرية هذه           ،منوذجية بل غالباً هم أفراد قالئل انفصلوا عن تشويش املسيحية         
  .أكثر مما هي منوذج لكنيسة كما يف أيامها األوىل

  ).٢٦  - ٢٣ع (الروح التي نواجه بها المقاومات ) د(

 طريق االنفصال عن تشويش املسيحية فـإن        فباإلشارة إىل . مامنا حتذير هام خلادم الرب    ويف األعداد اخلتامية هلذا اإلصحاح أ     
 كذلك هنـاك أيـضاً الـذين يقـاومون          ،الرسول يسبق فيتنبأ كما أن هناك أولئك الذين يطيعون تلك الوصايا والتوجيهات           

االختبار كشف لنا حقيقة هـذا      و  " †ة والسخيفة املباحثات الغبي "فالتأكيد على هذه احلقائق إمنا تثري على حنو غري متوقع           .بعنف
 ولكننا حنـذر    ،استبعاد هذه الوصايا الصرحية يف هذا اجلزء      وغالباً فإن كل جدل يثري الذكاء اإلنساين إمنا يتجه إىل حماولة            . األمر

 أنال جيب   "إنه  . ومةفمهما حدث خلادم الرب فال جيب أن يستدرج للرتاع واخلص         . بأن هذه املناقشات تولد الرتاع واخلصومات     
فعلـى اخلـادم أن     .  بالرغم من وقوفه ألجل احلق املطلق       وإذا مسح لنفسه أن يرتلق إىل اخلصومة فإنه جيد نفسه مهزوماً           ،"خياصم

 وكخادم الرب من واجبه أن يظهر صفة الرب يف الترفق وصالح التعليم والصرب والوداعة               ، هو السيد  يتذكر أنه خادم فقط وليس    
والنتيجة األوىل  . إن امليل الطبيعي فينا أن ندفع ونتمسك مبا حنن مرتبطني به حىت ولو كان غري كتايب باملرة                .  املقاومات يف مواجهة 

 يصبح عليه أن يتحلـى      ، على اخلادم نفسه   ماتوقاملاأتت  فإذا  . الستحضار هذه احلقائق غالباً ما تثري املباحثات الغبية والسخيفة        
وعندما نكشف هذه احلقائق لآلخرين ليس بسبب وضوح كشفنا         . قدر كبري إذا أراد أن يعلم اآلخرين      بالصرب الكثري والوداعة ب   

                                                 
† "foolish and senseless questions "    ى ة دارب ي ترجم اءت ف ا ج ًا  , آم أتي حرفي  foolish and undisciplined"وت

questionings "المعرب. (وهو الشخص الذي رأيه الخاص وإرادته الذاتية, وفي معناها العام الذهن غير الخاضع هللا.(  
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 ولكن لسبب أن اهللا وحده هو الذي حيضر الشخص إىل           ،لتلك احلقائق وال بسبب الوداعة يف أسلوب تقدميها تصبح مقبولة منهم          
  ." احلقمعرفة"
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  موارد التقى في األيام األخيرة

  )٣أصحاح (

ويف اإلصحاح الثالث يعطينا وصـفاً      .  املعترفة اليت تظهر نفسها يف ذلك اليوم       منا يف اإلصحاح الثاين سوء حالة الكنيسة      تعل
  .مهيباً للحالة املرعبة اليت ستسقط فيها املسيحية املعترفة يف األيام األخرية

فقد سـبق أن أخربنـا اهللا       . لنسبة حلالة املسيحية  فمن جهة املعيشة يف هذه األيام فإننا نشكر اهللا إذ مل نترك لنشكل رأينا با              
  .ووصف لنا تلك احلالة ليكون أمامنا تقييما إهلياً وعادالً لشعب اهللا املعترف

وإذ يغيب الفكر الصحيح عن املسيحية كما وردت يف الكتاب فإن مجاهري املسيحية املعترفة ترى يف املسيحية أنه نظام ديـين     
حىت أن الكثريين من أوالد اهللا بسبب معرفتـهم اجلزئيـة           . ل تدرجيياً به والوثنية تنقاد ا إىل املدينة        حىت أن العامل يتشك    ،طائفي

وندخل بذلك للخالص الذي يستحضره اإلجنيل يعلق يف أذهام توقعات خاطئة فيظنون أنه بانتشار اإلجنيل يتحول العامل تدرجيياً              
  .إىل العصر األلفي السعيد

 بأن املـسيحية تتقـدم إىل االنتـصار          انطباعاً خاطئاً  ،اهللا احلقيقيني عترفني باملسيحية وبني كثري من أوالد       وهكذا جند بني امل   
ولكن احلق الكتايب الصريح يرينا أن الكنيسة وهي منظور هلا من وجهة املسئولية اإلنسانية      . العامل واجلسد والشيطان  احلقيقي على   

  .ة جتتاز القضاء اإلهليقد فسدت متاماً حىت أن مجاهري املسيحي

وكتاب الوحي العهد اجلديد يتفقوا يف حتذيرام لنا من سيطرة شر املسيحية املعترفة يف األيام األخرية ومن القـضاء الـذي                     
ابتداء القـضاء   "وحيذرنا بطرس أن    ). ٩ -٧: ٥يعقوب   ("هوذا الديان واقف على الباب    "وخيربنا يعقوب   . سيقع على املسيحية  

). ٥ -٣: ٣بطرس  ٢ ،١٧: ٤بطرس  ١ (وأنه يف األيام األخرية تتصف املسيحية املعترفة باالستهزاء واملادية املنحطة         " من بيت اهللا  
وخيربنا يهوذا عـن    ). ١٩و١٨: ٢يوحنا  ١(وحيذرنا يوحنا أنه يف الساعة األخرية يظهر ضد املسيح اخلارج من الدائرة املسيحية              

  .يف ختامها يعدنا الرسول إىل التشويش املرعب الذي يصف املسيحية املعترفةاالرتداد اآليت ويف هذا النص املهيب 

 كذلك ألجل تشجيع    ، لنا هذا الوصف التفصيلي يف ختام األيام األخرية        أعطى فإن كان ألجل حتذيرنا      ,اوعلى الرغم من هذ   
تشويش املسيحية وأن حييا بـالتقوى يف       عن اكتمال مصادرنا ليتمكن املؤمن أن يهرب من           صرحية ومساوية  إعالناتاألتقياء لنا   
  .املسيح يسوع

شر املسيحية املعترفة يف األيام األخرية ومصادر التقى يف مواجهة          –هذان مها املوضوعان األساسيان يف األصحاح الثالث هذا         
  .الشر
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  )٩ -١ع (فساد المسيحية في األيام األخيرة 

ولذلك فإن  . بدعاوى احملبة فنصبح غري مبالني بالشر     وال يريدنا أن ننخدع      ، إن اهللا ال يريدنا أن جنهل حالة املسيحية        )١ع  (
إنه يف األيام األخرية ستأيت أزمنـة       "ذرنا بالقول   نوهو ي " ولكن اعلم هذا  "خادم الرب يفتتح هذا اجلزء من تعليمه ذه الكلمات          

  )".أو خطرية(صعبة 

حالة اليت ستؤول إليها املسيحية من سقوط ويرسم بالتفـصيل          ويتقدم الرسول فيعطي بأكثر دقة صورة مرعبة لل       ) ٥ -٢ع  (
إن روح اهللا يتحدث عن أولئك املعترفني       . الصفات البارزة ألولئك الذين يكونون مجاهري املسيحية املعترفة يف تلك األيام األخرية           

ال يصف حالة الوثنيني هنـا بـل   ومن املالحظ فإن الرسول . فليس هناك أساس ليدعوهم قديسني أو مؤمنني      " الناس"باعتبارهم  
  . ويستعرض أمامنا يف هذه الصورة تسعة عشرة صفة مرعبة.املعترفني باملسيحية والذين هلم صورة التقوى

وجند هنا  . إن الصفة األوىل والبارزة للمسيحية يف هذه األيام األخرية هي حمبة الذات           ". الناس يكونون حمببني ألنفسهم   " -١
مات ألجل اجلميع لكي يعيش األحياء فيما بعدهم ال ألنفسهم بل للذي            "ية احلقيقية اليت تعلمنا أن املسيح       مباينة مباشرة للمسيح  
  "مات ألجلهم وقام

إن املسيحية  .  ذوام ا لذلك جند أناس يريدون أن يشتروا لكي يرضو        .تقود إىل حمبة املال    إن حمبة الذات  " حمبني للمال  " -٢
فإم يضلون عن اإلميان ويطعنون أنفـسهم       نوا حمبني املال    يكو وأن الذين يريدون أن   .  كل الشرور  تعلمنا أن حمبة املال هي أصل     

  ).١٠: ٦يت ١(بأوجاع كثرية 

ونقرأ يف الكتاب عن أولئك الذين يتكلمون على ثروم وبكثرة غناهم         .  حمبة املال تقود الناس إىل التعظم      إن" متعظمني " -٣
فليس الناس يفتخرون   ). ٣: ١٠مز  (الشرير يفتخر بشهوات نفسه ويبارك اخلاطف ويهني الرب         وأيضاً  ). ٦: ٤٩مز  (يفتخرون  

 ، الفرصة لإلعالن عن أعماهلم وعطاياهم الـسخيفة       وغالباً ما ينتهزون  . بذكائهم يف كسب الثروة فحسب ولكنها تكون الثروة       
  .ث ال تعرف ميينك ما تفعله مشالكبعكس املسيحية يف عطائها الذي يتصف باالتضاع فهي تعلمنا أن نعطي حبي

 إن االفتخار ومتجيد الذات تسري مع الكربياء اليت تعطي أمهية للمولد واملركز االجتماعي واملواهب الطبيعية                "مستكربين" -٤
  .باملباينة مع املسيحية اليت تقودنا أن حنسب هذه األمور مجيعها خسارة ألجل امتياز معرفة املسيح يسوع ربنا

 والقدرات الذهنية جتعل الناس ال تتـرد يف أـم           ،اإلجنازاتإن الكربياء تقود إىل التجديف والكربياء بسبب        " فنيجمد" -٥
 اإلهلـي   اإلعـالن  ويرفضون   ، وجيدفون على شخص املسيح وعمله     ، ويتكلمون بتجاديف على العلى    "يفترون على ما جيهلون   "

  .ويستهزئون بالوحي
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وإذا كان  . كان الناس قادرين على التجديف ضد اهللا فال نتعجب أم ال يطيعون الوالدين            فمىت  " غري طائعني للوالدين  " -٦
  .توقريهم قليالً لألقانيم اإلهلية فإم ال يوقرون العالقات اإلنسانية

يوجد  فإن كل رمحة من اهللا أو الناس تصبح كأا حقاً هلم وبذلك فال               ،هؤالء الذين ال يطيعون الوالدين    " غري شاكرين " -٧
  "تقبل مع الشكر من املؤمنني وعاريف احلق"وتعلمنا املسيحية أن كل املراحم املمنوحة للخليقة . لديهم شعور العرفان باجلميل

فإذا كان عدم الشكر ألجل الربكات الزمنية والروحية متوفراً فسرعان ما يستهزئون وحيتقرون النعمة اليت بهم " دنسني" -٨
  .سو البكورية اليت منحها اهللا كربكة لهفقد احتقر عي. الربكات

فالشخص الذي يتعامل خبفة مع رمحة اهللا وحمبته سرعان ما يفقد عواطفه الطبيعية              –أي بال عواطف طبيعية     " بال حنو " -٩
  .تإن حمبة الذات تقود إىل الالمباالة جتاه الروابط يف احلياة العائلية فتراهم كعائق مينع إشباع الذا. من حنو زمالئه

  .فالشخص الذي يقاوم العواطف الطبيعية سيصبح بالتأكيد عنيداً ال يقبل االقتناع وال ميكن أن يهدأ" بال رضى" -١٠

يقـاوم   له روح احلقد واالنتقام يقف مواجهة أي دعوى وال يتردد يف الثلب واام كل من                 والشخص الذي " ثالبني" -١١
  .إرادته

 التكلماً بلسانه يف ثلب اآلخرين واامهم فإنه بسهولة يفقد لتحكم يف نفسه ويعمل ب             فمن ال يتردد م   " عدميي الرتاهة " -١٢
  .كبح لذاته

فالذي يثلب اآلخرين يف حديثه وغري ضابط ألفعاله فإنه يظهر ميالً للشراسة وبذلك يفتقر إىل اللطف الذي                 " شرسني" -١٣
  .مييز الروح املسيحية

فاملزاج الفظ والشرس ال بد أن يصيب الناس بالعمى جتاه ما هو             والشرس ال بد أن   فاملزاج الفظ   " غري حمبني للصالح  " -١٤
  .فليس فقط أولئك الذين يف دائرة االعتراف املسيحي الذين حيبون الشر بل إم حقاً يكرهون الصالح. صاحل

 وال حيترمـون  ،الً من الثقـة  بل إم ال يترددون يف العمل خببث وخيانة بد      ،وليسو فقط غري حمببني للصالح    " خائنني" -١٥
  .روابط العالقات كأصدقاء

 ذلـك ودون    خيون أصدقاءه بإمكانه أن يتبع إرادته الذاتية وال يبايل ملا حيدث بسبب           فالذي  .  أو متهورين  "مقتحمني" -١٦
  . اعتبار لآلخرين
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 الذاتية بادعاءات   إرادتهلى   وهم مملؤون بالغرور واملتصلف يسعى أن يضع غطاء ع         ، وذوي ادعاءات فارغة   "متصلفني" -١٧
  .باطلة فيوهم اآلخرين بأنه يعمل للصاحل العام

وتتجمع .  وحيث أن ادعاءات الناس فارغة كذلك فإن سعيهم لتحقيق ذلك ينقصه اجلدية            ".حمبني للذات دون حمبة هللا    " -١٨
عة وراء اإلثارة وباحثـة عـن مـسراا         سحب القضاء اآليت وبالذات على املسيحية اليت أعمتها األنانية وكل ما هو باطل مندف             

  . وغالباً ما جند اخلدام الدينيني يقودون الناس إىل كل نوع من املسرات العاملية،احلسية

 ولذلك ففي األيام األخرية من املسيحية جند أن مجـاهري املعتـرفني وقـد    "هلم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوا " -١٩
 وهكذا يصبح املسيحيون اإلمسيون أكثـر       .ما حياولون أن يغطوا شرورهم بقناع من القداسة       تفرغوا لعمل كل أنواع الشرور بين     

 له شكل مسيحي مع خلـوه       م يضيفون إىل شرورهم غطاء    رقون يف كل أنواع شرور الوثنية فإ      شراً من الوثنيني إذ بينما هم غا      
إن هذا الغطاء مـن     . خدام اسم املسيح كغطاء لعمل الشر     وهل هناك إفراط يف الشر أكثر من حماولة است        . التام من القوة الروحية   

  . وهي صورة خادعة حىت للمسيحيني احلقيقيني،تعطي صورة ظاهرة للتقوى" التقديس يف األيام األخرية لتلك األزمنة الصعبة

كوم عليها واليت تقود إىل     ومن املالحظ أن أوىل الشرور الظاهرة اليت تتصدر القائمة املرعبة هي حمبة الذات أو األنانية غري احمل                
 بالذات يقود إىل    واالفتخار) أي الكربياء (ولكون الناس مستبعدة حملبة الذات فهي حتب املال وتفتخر بالذات           . باقي أنواع الشرور  

ني وحمبة الذات واالنغماس يف اإلرادة الذاتية جتعل الناس غري شـاكرين ودنـس            . عدم كبح مجاح الذات سواء جتاه الناس أو اهللا        
وحمبة الذات أيضاً تقود الناس إىل أن تطلق عناا لكـل           . وتقودهم إىل استبعاد العواطف الطبيعية كما جتعلهم بال رضى وثالبني         

 وجتعل الناس يكرهون الصالح ويـصبحون خـائنني         .أهواء فيصبحون عدميي الرتاهة ولكل قسوة وشراسة جتاه إرادم املنحرفة         
  . حيبون امللذات دون حمبة هللا كما جتعلهم،ومقتحمني وذوي ادعاءات باطلة

 هي القائمة املرعبة واليت يستحضرها الكتاب يف األيام األخرية للمسيحية املعترفة وإن كان إسرائيل قدمياً الذي انفرز عن بقية                  
" ليه بسببكم بني األمـم    اسم اهللا جيدف ع   "وقد فشل متاماً حتت املسئولية حىت قيل هلم إن           ،األمم لكي حيمل الشهادة هللا احلقيقي     

إن .  كم يكون مرعباً فـشلها يف تلـك املـسئولية          ،فماذا يكون بالنسبة للكنيسة املعترفة اليت حوت نوراً أعظم وامتيازات أكثر          
 من مـستوى    أدىن نرى مجاهري املعترفني باسم املسيح وقد احندرت إىل          ،الكنيسة اليت أقامها اهللا شاهدة للمسيح يف زمان رفضه        

فهل نتعجب أن تكون اية أولئك      .  وهكذا صار اسم املسيح املبارك للتعبري      ، وأهوائهم الذاتية  إرادم وصاروا تعبرياً عن     ،نيالوثني
  الذين يعترفون باسم املسيح على األرض أنه يتقيأهم من فمه؟

 ،ن هم له فال يفقد واحد منـهم      يعلم الذي   والرب ،وعلى الرغم من هذا فلنتذكر أنه يف وسط هؤالء املعترفني فإن اهللا خاصته            
  .ويف النهاية فإن أولئك الذين يكونون كنيسة اهللا احلقيقية سيستحضرون للمسيح بال دنس وال غضن وال شيء من مثل ذلك
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تعلموا صراحة أن يعرضوا عن تشويش      –أولئك الذين يدعون الرب من قلب نقي        . ويف ذات الوقت فإن شعب اهللا احلقيقي      
ن علينا أن نتحول عن مثـل        فإم ال يزالوا حتت القضاء ولك      ،فنحن لن ندع لكي نصارع مع أولئك املعترفني       . املسيحية املعترفة 

  .ركهم لدينونة اهللاتنهؤالء و

   أو هل جند شهادة كافية للحق؟، فهل لنا التقدير الصحيح لتلك احلالة املخيفة،وكما انفصلنا عن تشويش املسيحية املعترفة

ـ      ,نا أما اهللا معترفني بفشلنا وضعفنا      املسيحية اليت حولنا فإننا نذلل أنفس      وإذ نتحقق من حالة     ,ا متذكرين أيضاً أن اجلسد فين
  .ولكن ألجل رمحته فإننا بسهولة ميكننا أن نضلل بواحدة من هذه الشرور

ن شـر معـني     ذرنا م  فإنه حي  وبعد أن يصف الكاتب احلالة املخيفة اليت تصيب املسيحية ككل يف األيام األخرية            ) ٩ -٦ع  (
  .إذ تقوم فئة خاصة باعتبارها أدوات فعالة ونشيطة يف مقاومة احلق بتعليم الشر. يظهر نتيجة هذا التشويش

" يـدخلون البيـوت   "وحنن نقرأ أم    . وناهيك عن تعاليمهم الشريرة فقد اختاروا لتوصيل هذه التعاليم طرقاً ماكرة ومدانة           
"creep into houses "ا صفة اخلوبعدما تتهيأ هلا أرضـية كافيـة بتلـك    ,اًطأ الذي يتجنب النور ولكنه ينتشر سرإ 

طأ ن قادة هذه التعاليم اخلاطئة ال خيشون أن يعلنوا صراحة تعاليمهم اخلاطئة الشريرة وعندئذ يعلن اخل               إاألساليب السرية اخلادعة ف   
  .جهاراً ويأيت إىل النور بعد أن ظل لسنوات يعلم وحيفظ

ليتمكنوا مـن  " silly womenنساء سخيفات "أو " نسيات"علمون مدانون إذ يدفعون أناساً يتصفون بأن وهؤالء امل
للتأكيد " نسيات"أو  " نساء سخيفات "ومن املرجح أن الرسول يستخدم تعبري       . التأثري على البيوت وعائالت املعترفني باملسيحية     

والذين حتكمهم العواطف والشهوات أكثر ممـا حيكمهـم         ) كوراً أم إناثاً  سواء كانوا ذ  (على نوعية هؤالء األشخاص املتخنثني      
ال يستطعن أن يقبلن    "ولكن  " يتعلمن يف كل حني   "وأذهام قلقة واجس اخلطأ على الرغم من افتخارهم بأم          . الضمري والعقل 
  .فاخلطأ يترك ضحاياه يف ظلمة عدم اليقني" إىل معرفة احلق

س وميربيس يف القدمي اللذين قاوما احلق مبحاكام للمظاهر اخلارجية للديانة بينما كانوا خيلون متاماً               وبعض املعلمني أمثال يني   
وكل نظام خاطىء يف املسيحية إمنا يعود ". أناس فاسدة أذهام ومن جهة اإلميان مرفوضون" فهؤالء ،من جوهر املسيحية احليوي

  .م وجد باطالًإىل أناس قد فسدت أذهام بالشر ومن جهة إميا

ومرة . غم من هذا فإن اهللا يف طرق حكمه غالباً ما يسمح بأولئك املعلمني الكذبة لكي يكشفوا أمام أعني مجيع الناس                   روبال
 فيصبحون موضـوعاً    ، أمام العامل  تعلن بوضوح  كذلك حياة الشر لكثريين من قادا        ،تلو األخرى فإن محق هذه األنظمة الدينية      

  .وبالذات أمام ضحاياهم املخدوعني– اجلميع  يف أعنيلالزدراء
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  مصادر التقى في مواجهة الشر

 نتعلم من هذا اجلزء الذي ميدنا بغىن وفري كيف أن اهللا مينحنا هذا اإلمـداد  يف النصف األخري من األصحاح   ) ١٧ -١٠ع  (
  ريةلكي حيفظ شعبه من فساد املسيحية والوضع الذي يكون عليه إنسان اهللا يف األيام األخ

هلـذا أمكـن    . يكون يف معرفة ما هو حق     أوالً يقال لنا بالتحديد أن األمان العظيم ضد كل ما هو خاطئ             ) ١١و١٠ع  (
 وأنـايت وحمـبيت وصـربي       تعليمي وسرييت وقصدي وإمياين   ) أو عرفت متاماً  (أما أنت فقد تبعت     "للرسول أن يقول لتيموثاوس     

بل مبعرفة احلق نستطيع أن نتبني ما هو خطأ وما هو مـضاد              ، التامة للشر   وليس من ضرورة حتتم معرفيت     ."واضطهادي وآالمي 
واحلق مطروح أمامنا يف    .وعندما نتبني الشر فإن التحريض ليس بأن ننشغل به بل بأن نعرض عن أولئك الذين يسريون فيه                . للحق

 ووجـوده   وهو يف اجلسد بسبب خرابه الكامل     تعليم الرسول الذي جنده يف رسائله وميكن تلخيصه بأنه االستبعاد التام لإلنسان             
اإلنسان العتيق يف صليب املسيح واستحضار اإلنسان اجلديد يف احلياة واخللود يف املسيح املقام               كذلك دينونة    ،حتت سيادة املوت  

  .يف جسد واحد للروح القدس واليت أصبح املؤمنون فيها من اليهود واألمم متحدين معاً ،واملمجد

فبقدر ما نتعلم وندخل متامـا إىل تعلـيم         ". وأما أنت فقد تبعت   "بولس أن يقول لتيموثاوس عن هذا التعليم        وأمكن للروس   
  .بولس بقدر ما نكن أكثر حتديداً يف أن نتبني هذه الشرور يف األيام األخرية ونتحول عنها

وبال . ام التوافق مع التعليم الذي يعلم به      فقد كانت حياته يف مت    " سريته"حياته أو   وثانياً أمكن للرسول أن حيتكم إىل أسلوب        
فقد كان محقهم واضحاً كمـا      . شك فقد كانت هناك مباينة أشد ما ميكن ما بني الرسول واملعلمني األشرار الذين يتكلم عنهم               

ى مل تكن هلا    وقد تبني للجميع أن اعترافهم بصورة التقو      . كانت حيام تكشف عن التضاد اهلائل للتقوى اليت كانوا يعترفون ا          
أو أسـلوب  " سريته" وكانت  ،ففي تعليمه أعلن الدعوة السماوية للقديسني     . مع الرسول ولكن ما أبعد الفارق     . قوة على حيام  

إا احلياة اليت كان حيكمها الغـرض أو        . يف السماء ) أو مواطنته (حياته يف متام التوافق مع تعليمه إذ كان غريباً ونزيالً ألن سريته             
  ".اضطهادات"و " آالم" "صرب"و " حمبة"و " أناة"مظهراً صفة املسيح يف كل " باإلميان" فعاش ،عند الرسولالقصد 

وثالثـاً يف   .  وثانياً يف احلياة اليت تتوافق مع احلق       ،ولذلك فإن األمان العظيم من شر األيام األخرية يكون أوالً يف معرفة احلق            
ن يشهد من اختباره الشخصي وهو يتحدث عن اآلالم واالضطهادات اليت تغلغلـت             ويف هذه استطاع بولس أ    . مؤازرة الرب لنا  

 ومت إعدادنا لكي حنيا حياة متوافقة مـع         ،فإذا اجتهدنا أن نعرف التعليم    ". ومن مجيعها أنقذين الرب   " وأمكن أن يقول     ،يف حياته 
 حىت أن الناس تظن أننـا نتخـذ         ،لوا مع الرسول  ولرمبا يتركنا اآلخرون كما فع    .  عندئذ سنتحقق من مؤازرة الرب     ،هذا التعليم 

 وأن الـرب    ، ولكن إذ ندافع عن اإلميان سنجد أن الرب يقف معنا كما وقف معه             ،موقفاً متشدداً وأننا نرفض احللول الوسيطة     
: ٣(عل معه    وميكننا يف إعالن احلق وينقذنا من فم األسد ومن كل عمل ردئ وخيلصنا مللكوته السماوي كما ف                 ،يقوينا كما قواه  

١٨ ،١٧: ٤. ١١.(  
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مجيع الذين يريـدون أن يعيـشوا       " إذ يأتينا التحذير أن      ,ا وثالثاً يذكرنا مبدى حاجتنا إىل مؤازرة الرب لن        ).١٣و١٢ع  (
 ولكن احلقيقة تبقى أن   ، أما صور االضطهاد فتتباين مع األزمنة املختلفة واألماكن املختلفة         ". يف املسيح يسوع يضطهدون    بالتقوى

وإال .  يريد أن ينفصل عن شرور املسيحية وجيتهد للتمسك باحلق فإنه جيب أن يعد نفسه لإلهانات واألذى والترك وحيـداً                   من
  ؟"الناس األشرار يتقدمون إىل أردأ مضلني ومضلَني "فكيف جند يف املسيحية ذاا

ولـذلك يكتـب إىل     .  ما تعلمه مـن الرسـول       ورابعاً يف مواجهة الشر فإن التقى جيد األمان واملؤازرة بثباته يف           )١٤ع  (
وهنا جند لثالث مرة يف هذا اجلزء القصري من رسـالة           ".  عارفاً ممن تعلمت   ،وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت      "تيموثاوس  

: ٢ ،٣: ١أنظـر   ( ليس فقط أن منتلك احلق بل يف نواله من مصدر الوحي الذي نتمسك به بيقني كامل                  ،بولس أنه يؤكد أمهية   
٢.(  

وحنتاج يف مواجهـة    . وباالختبار تربهن أيضاً أن املؤمنني ليس مبقدورهم مواجهة الشر ألم ليسو متيقنني متاماً من هذا احلق               
وهذا اليقني ميكن أن منتلكه مبعرفة الرسول       . الشر خاصة الشر املمتزج باحلق أن يكون لدينا تأكيداً مطلقاً بأن ما تعلمناه هو احلق              

 مع أنه ليس هناك معلم ميكنـه أن         ,اأما املعلم فيمكنه أن يستحضر احلق أمامن      .  احلق والذي حتدث بسلطان الوحي     الذي سلمنا 
ويف .  واليقني إذ عليه أن يوجهنا إىل كتابات الرسل املوحى ا إذا كان علينا أن نتمسك باحلق يف اإلميان                 ،يتكلم بسلطان الوحي  

 مـن الـذين      فإنه علينا أن نتحذر جيداً     ،مون إىل أردأ ويستحضرون أشكاالً جديدة للشر       واملزورين الذين يتقد   مواجهة األشرار 
  .ون بأفكار جديدة لكي نثبت فيما تعلمنادينا

ولذلك فإن األمان يف النهاية ضد الشر هو يف وحي الكتب املقدسة وكفايتها أما الناس فال تكـف عـن                    ) ١٧ -١٥ع  (
 حمروسة من الشر    ، ولكن يف الكتاب املقدس لنا كل حق نافع وحمفوظ يف صبغة دائمة            ،تنتهي واملتغري واليت ال     النظريات اجلديدة 

  . ومستحضرة لنا بسلطان إهلي،بالوحي

 ولكن إذ يقرر الرسـول أن       ،وبال شك فإن الكتب املقدسة اليت عرفها تيموثاوس منذ طفولته كانت هي أسفار العهد القدمي              
 أن بطرس يضع كل     ونعرف.  فإن ذلك يتضمن العهد اجلديد مع كل الكتابات الرسولية         ،"كل الكتابات هي موحى به من اهللا      "

  ).١٦: ٣بط ٢(رسائل بولس مع الكتب األخرى 

فأوالً تعطينا املقدرة أن نكون حكماء للخالص باإلميان الذي يف          . وعالوة على ذلك فإنه يضع أمامنا الفائدة العظيمة للكتاب        
 كمـا أن نـاموس      ،ودنا إىل املسيح لنجد فيه اخلالص لنكتشف أن كل الكتابات هو نافع للمؤمن             وثانياً فهي تق   ،املسيح يسوع 

  ).٤٤و٢٧: ٢٤لوقا (موسى واألنبياء واملزامري جند أن فيها أموراً ختتص باملسيح 
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ذاننا عـن   كذلك كم يكون مفيداً الكتاب للتوبيخ ولألسف قد نكون يف عمى جتاه أخطائنا أو قد ننحصر يف ذواتنا فنصم آ                   
كلمة حية وفعالة وأمضى من كـل       "اعتراضات اآلخرين ولكن لو خضعنا للكلمة سنجد أن الكتاب يستحضر لنا التوبيخ ألا              

  ."سيف ذي حدين ومميزة أفكار القلب ونياته

نا الطريـق    وليس التقومي فحسب بل التأديب أو تعليم       ،وفضالً عن ذلك فإن الكتاب ال يدين فقط ولكنه نافع أيضاً للتقومي           
 يف  "كامالً ومتأهباً لكل عمل صـاحل     "وإنسان اهللا ميكنه بكتابات الوحي أن يبىن يف احلق ملواجهة الشر املتزايد ليكون              . الصحيح

  .اليوم الشرير
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  خدمة اهللا في زمان الخراب

  ٤أصحاح 

 ،يها املسيحية املعترفة يف األيام األخرية     رأينا يف األصحاح الثالث كيف أن الرسول يسبق فينبئنا باحلالة املرعبة اليت ستنحط إل             
  . الغنية اليت أعدها اهللا لكي يتجهزوا ا لكل عمل صاحل يف الزمان الذي تكثر فيه الشرورباملئونةوعليه فإنه يذكر املؤمنني 

يم اخلاص خبدمـة     فإن الرسول بولس يف األصحاح الرابع يعطينا التعل        ،وبعد أن يرينا خراب املسيحية املعترفة ومصادر التقى       
  .الرب يف وقت الفشل العام

 فإن اخلادم يصيبه اإلحباط     ،واخلربة تقول لنا أنه يف زمان ازدياد الشر بني املسيحيني املعترفني والضعف الذي يسود شعب اهللا               
تصبح هـذه احلالـة      فبدالً من أن     ،من هنا كانت أمهية هذه التعاليم اليت يسجلها كاتب الرسالة         . مع اخلوار واإلعياء يف خدمته    

  . باألكثر إىل خدمة غيورة ونشيطة فإا تدفعه،سبباً يف فتور مهة اخلادم. املؤسفة للمسيحية واليت ال أمل فيها

يف خدمتـهم     باملثـابرة   ويفتتح الرسول هذا اجلزء من تعليمه بأن يستحضر األسس اليت يقيم عليها نداء للمؤمنني              ).١ع  ( 
 وهو يدفعنا لكـي خنـدم       ،مام اهللا واملسيح يسوع ومها املراقبان العظيمان ملركزنا وما نقف عليه          إنه يتحدث بكل وقار أ    . للرب

  .بالنظر إىل ثالثة حقائق عظمى

هذا فضالً . وهو الذي حيكم على الطريق الذي نسلكه وعلى حالتنا يف هذه الطريق     . املسيح كالديان لألحياء واألموات   . أوالً
 سواء كانوا أحيـاء عنـد       ،رفني على غالبيتهم العظمى غري متجددين وال بد أم سيأتوا إىل الدينونة           عن أن حالة املسيحيني املعت    

من هنا أصبح لزاما أن حنذر النـاس        .  أو حسبوا يف عداد األموات وعند ذلك سيقفون أمام العرش األبيض العظيم            ،ظهور املسيح 
  .من الدينونة اآلتية وأن نشري حنو املخلص

عنـد  " وليس   ∗"وبظهوره"والترمجة الدقيقة   .  بولس أن نستمر يف خدمتنا ذا احلق العظيم وهو ظهور املسيح           يشجعنا: ثانيا
ألن مكافـأ   .  أنه ال يتحدث عن االختطاف بل عن ظهوره للحكم         ،ظهوره حقيقة أخرى ومتميزة عن دينونة األحياء واألموات       

: ٢٢رؤ  " (وأجريت معي ألجازي كل واحد كما يكون عملـه        .  سريعاً ها أنا آت  "وتقول الكلمة   . اخلدمة ترتبط دائماً بالظهور   
١٢.(  

  .فكا نفس خلصت بكرازة اإلجنيل ستضم إىل جمد املسيح للحكم وللتمجيد يف قديسيه" مبلكوته"وحنن نتشجع للخدمة : ثالثاً

  . أن يثابر يف خدمته فهناك دائماً الباعث للخادم،فسواء كانت دينونة األشرار أو مكافأ اخلادم أو جمد املسيح
                                                 

 انظر الكتاب المشهود* 
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أكرز بالكلمة  " لذلك   .فإن كان الناس مسئولني أمام اهللا     . وبعد أن يقرر لندائه فإن الرسول يعطيه الوصية لكي خيدم         . )٢ع  (
الذين يعيشون بسلوك يأيت م     " انتهز"و  " وبخ" لذا   ،وإذا كان املسيح سيدين   ". أعكف على ذلك يف وقت مناسب وغري مناسب       

  ". بكل أناة وتعليم) أو اض(عظ " لذلك ، عند ظهور املسيحسيكافئون فإذا كان القديسون ،إىل الدينونة

 بل إا كلمة اهللا سواء للخاطئ أو للقديس فالضرورة ملحة           ، إا ليست فقط إعالن اإلجنيل للخاطئ      ،"الكلمة"فاخلادم يعلن   
" االنتهار"و  " والتوبيخ. " جلميع الناس ويف كل األزمنة      إن كلمة اهللا   . نعكف على التبشري وعلى الكرازة يف كل وقت        كذلك ألن 

رمبا نستخدم يف   .  فهي الكلمة وحدها اليت تنتج التوبيخ      ،ة بالكلمة زوهذا يتم فقط عند الكرا    . تقال ككل من القديسني واخلطاة    
توبيخ فعاالً فيجب أن يقوم على كلمة        ولكن لو رغبنا أن يكون ال      ،باالستياء كلمتان حنن فتنتهي مناقشاتنا عادة       واالنتهارالتوبيخ  

  ).أو التشجيع( فلهم أيضاً الوعظ فالذين يريدون أن خيضعوا للكلمة ويقبلوا انتهارها وتوبيخاا. اهللا

وبكل تأكيد فإن الكلمة    . وكيفما كانت صيغة اخلدمة اليت تقوم ا فيجب أن متارس بكل طول أناة وحبسب احلق أو التعليم                
 واإلجابة الفعالة الوحيدة هلذه املقاومة هي يف التعليم أو احلـق            ، وهذه تستدعي طول األناة من جانب اخلادم       دتثري عداوة اجلس  

  .الكتايب

 وعلى ضوء األمور اآلتية اليت كانت هي        ،يف العدد األول كان خادم اهللا يتطلع إىل ما وراء املرحلة احلاضرة           .. )٤ و   ٣ع  (
 فيستخدم األحوال املرعبة اليت توجـد  ،رة أخرى فإنه اآلن يتطلع إىل اية التدبري املسيحي  وم.  لكي يعكف على اخلدمة    الدافع له 

وهـو اآلن    ،ولقد سبق أن حتدث عن معلمني كذبة يدخلون البيـوت         . بني املعترفني املسيحيني كدافع جديد لكي خيدم بنشاط       
" مسامع مـستحكة  "قت الذي يصبح الناس فيه لديهم        فسيأيت الو  نوساء فشل املعلمون أم أل    . يتحدث عن هؤالء الناس أنفسهم    
 وليس هذا هو وصفاً للوثنيني الذين مل يـسمعوا          . ولكن حبسب شهوام جيمعون هلم معلمني      ،وال حيتملون فيه التعليم الصحيح    

عترافهم باملـسيحية   ومع ذلك فإم مل يتخلوا عن كل ا       .  ولكنهم مل حيتملوه   اإلجنيلاحلق من قبل بل إم املسيحيون الذين مسعوا         
  .بل ال يزالون جيمعون ألنفسهم معلمني أولئك املعلمني الذين ال جيدون يف الكرازة باحلق إشباعاً مللذام

 وترينا  ،إمنا هي فكرة غريبة عن الكتاب     , اً اليت ختتار لنفسها معلم    والفكرة السائدة بني بعض اجلماعات من املسيحية املعترفة       
 أنه غالباً ما يكون هذا املعلم املختار قائد أعمى          ونتيجة هذا التشويش  . ولت عن ترتيب اهللا يف كنيسته     كم تباعدت املسيحية وحت   

ولذلك فعندما تصرف الناس مسامعها عـن       ). ١٤: ١٥مىت  " (وإن كان أعمى يقود أعمى فكالمها يسقطان يف حفرة         "،لعميان
  ".تنحرف إىل اخلرافات"احلق 

ية أصبحت مفزعة إىل احلد الذي فيه أن أولئك املعترفني باملـسيحية ال حيتملـون التعلـيم                 فإذا كانت حالة املسيح   ) ٥ع  (
 فإنه يتعني على اخلادم أن يصحو يف كل شيء وإذ يتشكل حكمه حبسب              ، وقد حتولوا إىل اخلرافات    ، ويتبعون شهوام  ،الصحيح

  . املسيحينياحلق فإنه ال يسمح لفكرة أن يتأثر بالشرور واخلرافات اليت تسود مجوع
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 ،كجدي صاحل ليسوع املسيح   " نشترك يف احتمال املشقات   "وأيضاً أن   " احتمل املشقات لألجل اإلجنيل   "كان التحريض لنا    
مث حنذر  . )١٢: ٣ ،٣: ٢ ،٨: ١( مجيع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى يف املسيح يسوع يضطهدون            "وأخرياً لنا هذا التحذير   "

  . بسبب شرور املسيحية"حنتمل املشقات"ستعدين أن بعد ذلك إذ جيب أن نكون م

 ، وعلى أساس من التقوى املـسيحية      ، ألجل يسوع املسيح   ،ولذلك فإن األمني جيب أن يكون مستعداً لآلالم ألجل اإلجنيل         
  .بالنظر إىل شرور تلك األيام

اهللا مهما كانت موهبته فعليه أن يستمر        فإن إنسان    ، وطاملا بقي زمان النعمة    ، فكيفما كان شر تلك األيام     ،وفضالً على ذلك  
إن هجران غالبية املسيحيني للحق مع األكثرية ممن تسمى نفسها كنائس اليت استـسلمت للـروح العامليـة                  . يف عمله كمبشر  

عمل فإن  .  كمبشر وأن يتمم خدمته إىل قياسها الكامل       إلزاماً أكثر على إنسان اهللا أن يستمر يف عمله         واخلرافات هذا كله يعطى   
  . نتمم إىل النهاية ما أعطانا إياه لكي نعملهأنبل علينا   يعمل جزء منه فقطأنالرب ال جيب 

 وبالتايل كان االضطهاد    ،. كانت حياته التقوية تقترب من النهاية       ويأيت هنا رحيل خادم املسيح كدافع آخر خلدمته        ).٦ع  (
 كأنـه وقـت احنـالل أو        إنه يتحدث عن رحيله    "اآلن أسكب سكيباً  إين  "الذي كان سيقع عليه من العامل قريباً جداً حىت قال           

ولكنه يشري إىل تيموثـاوس     ،فمن جهته عندما يترك هذا املشهد فمعناه أن يتحرر من هذا اجلسد الذي قيده عن املسيح               . انطالق
  .ين هنا تركوا خلدمة نشيطةومن ذلك اليوم كم كان رحيل اخلادم التقي باعثاً من الرب لدفع آخر. ذا السبب إذ أكمل خدمته

وهنا جند بولس   . تشجيعنا فإنه كمثال يبقى ل    ،ومع أن الكنيسة كانت على وشك أن حترم من قيادة الرسول النشيطة            )٧ع  (
ـ  .  املكافأة املنرية   اآليت عندما جتد خدمته     رحيله يتطلع إىل ما الوراء ناظراً إىل طريقه كخادم ويتطلع إىل يوم اد             قبيل ه ففي تطلع

 ففي زمان الرسول كان اإلميان يهاجم بعنف        ". حفظت اإلميان  ، أكملت السعي  ،جاهدت اجلهاد احلسن  "للوراء أمكنه أن يقول     
كان يهاجم بـالطقوس اليهوديـة والفالسـفة        فمن خارج الدائرة املسيحية     . إىل يومنا هذا  من كل اجتاه وال يزال هكذا يهاجم        

من جهة  "والبعض الذين صاروا    ) ٢١: ٦يت  ١" (زاغوا من جهة اإلميان   "ة كان أولئك الذين     املعترفومن داخل املسيحية    . الوثنيني
جاهدت " أن يقول    ولذلك يف مواجهة الذين يهامجون من الداخل ومن اخلارج أمكن للرسول          ). ١٨: ٣يت  ٢" (اإلميان مرفوضني 
  .إنه حارب ألجل اإلميان وقد حفظ اإلميان". اجلهاد احلسن

إنه يتضمن احلق الكامـل     . إنه يدور حول املسيح يتضمن أجماد شخصه وعظمة عمله        . أكثر من إجنيل اخلالص   إن اإلميان هو    
اعتداء عليه من أي جانب ومل يـسمح أليـة      رافضاً أن يسمح ألي      ،لقد حارب الرسول بكل جسارة ألجل اإلميان      . للمسيحية

  . شخصه أو يف عملهحمبة كاذبة أن تتدخل يف دفاعه بصالبة عن جمد املسيح سواء يف
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 أمكنه أن يتطلع بيقني عظيم إىل املستقبل ويقـول          ، وحفظ اإلميان  ، وأكمل السعي  ،ة احلسنة ب وإذا قد حارب احملار    )٨ع  (
واآلن يتطلع أن يلـبس     ) ١٦: ٣ ،٢٢: ٢( واتبع تعليم الرب     ،لقد سبق له أن سار يف طريق الرب       " وأخرياً قد وضع يل إكليل الرب     "

  .إكليل الرب

 لقد دافع عن حقوق الرب يف زمان رفضه وسينال إكليل         . وة على أن إكليل الرب سيعطى للرسول من الرب الديان العادل          عال
 والبعض قاوموه وهذه مجيعها حـسبها       ،وقديسون كثريون ختلوا عنه    ،أما اإلنسان فقد كافأ الرسول بالسجن     . الرب يف زمان جمده   

إنه مل يقل أن    ) ٥ -٣: ٤كو  ١( إذ إن الرب هو الذي حيكم فيه         ،قديسني أو من الناس   عنده أن حيكم عليه من ال     " أقل شيء "أا  
أقـل  " بل باملقارنة مع حكم الرب يـصبح         ,احك القديسني عليه سواء باألمانة أو خبالف ذلك من جهة مسلكه ال يعتربه شيئ             

أما الرب فهـو    . يف شخصياتنا وباعتبارات ذاتية    معوجة بأشياء    ، أحدنا حنو اآلخر   ,اوغالباً ما تكون أيضاً أحكامن    . عنده" شيء
  .الديان العادل

 والتخلـي عنـه     هواضطهاداتففي كل آالمه    ) ٨: ٤ ،١٨و١٢: ١" (ذلك اليوم "ولثالث مرة يف الرسالة يشري الرسول إىل        
ن نفهمهـا أو أن حنـل    فكم من أشياء ال نقدر أء أمامه بلمعان إنه يوم ظهور الرب      فإن ذلك اليوم يضي    ,ا اليت القاه  واإلهانات

ولكن يف هذه مجيعها جند الراحة عندما نسلم        . ننظر إىل ذلك اليوم     تلحقنا فتجعلنا نصمت عندما    وإهاناتوكم من ترك    . لغزها
عندما يستحضر يف ذلك اليوم كل شيء إىل النور عندما ينري خفايا الظـالم ويظهـر آراء القلـوب                   . الكل للرب الديان العادل   

  ).٤:٥كو ١ (دح لكل واحد من اهللاوحينئذ يكون امل

 بل جلميع الذين حيبون ظهوره      ،هذا عالوة على تشجيعنا إذ خنرب بأن إكليل الرب ليس حمفوظاً فقط للرسول أو اخلادم املوهوب               
لكـن   و ، أو للذين هم يف املقدمة أو يقودون شعب اهللا فقط          ،فقد نظن أن إكليل الرب حمفوظ للنشاط الفائق يف عمل الرب          . أيضاً

 ولكن الكلمة ال تقول أن اإلكليل للذين يعملون أو          ،الكلمة ال تقول أن اإلكليل للذين هم يف املقدمة أو يقودون شعب اهللا فقط             
واحلقيقة فإن املوضوع العظيم هلذا اجلزء من الرسالة لتشجيع اخلـادم  . بأا حمبة ظهوره أيضاً   – بل للذين حيبون     ،للذين هلم شهرة  

كما أن  . إن حمبة ظهوره تتضمن املعىن أننا حنب ذاك الذي سيظهر         . حمكوماً باحملبة رص اخلادم أن يكون عمله      لكي يعمل بل ليح   
سـيتمجد يف قديـسيه     " ولكنـه    ،الذي هو اآلن مرفوض وحمتقر من الناس      –حمبته تعين أننا حنب أن نفكر يف اليوم عندما يأيت           

كل مـن   " لذلك نقرأ    ,ا على ذواتن   يف احلكم  حمبة ظهوره تفترض أننا نسري     وفضالً عن ذلك فإن      ".ويتعجب منه يف مجيع املؤمنني    
  ).٣: ٣يو ١ ()"يطهر نفسه كما هو طاهربه . رجاء أن نكون مثل املسيح عندما يظهر(عنده هذا الرجاء 

تربط القديسني اليت .  وعواطف املسيح ومسرات الرب  ،ويف األعداد اخلتامية من الرسالة لنا صورة مجيلة عن غىن نعمة املسيح           
الواحد . إا حلوة دائماً فكم تكون أكثر حالوة لنفوسنا اآلن فيوقت الضعف والفشل عندما يتكلم اخلائفون الرب               . األفراد معاً 
  .مع اآلخر
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واآلن بالنظر إيل سرعة رحيله فإنه يلـح عليـه          ) ٤: ١( ويعرب بولس عن رغبته يف أم يرى تيموثاوس حمبوبه الغايل            )٩ع  (
  .يء إليهبسرعة ا

وأحب  دمياس الذي ترك الرسول      ، إنه اشتاق أن يرى تيموثاوس كثرياً إذ أصابته خسارة من رفيقه يف العمل             )١١و١٠ع  (
 ولكنه وجد من املستحيل أن يسري مع شخص تقي ممثـل للمـسيح ويف ذات                ،مل يقل أن دمياس قد ترك املسيح      . العامل احلاضر 

 ولكنهم فـارقوه    ،وآخرون فارقوه . ولألسف فقد ترك بولس واختار العامل     . د من ترك أحدمها   الوقت حيتفظ بالعامل احلاضر فال ب     
 وهكذا ظل معه حـىت يف       ،هذا الرفيق األمني ممن كانوا يعملون بنشاط معه       –بقي لوقا وحده معه     . بال شك ألجل خدمة الرب    

  . وبسرور يكتب الرسول مظهراً تلك احملبة املكرسة،حلظات موته

ويف وقت سابق كان مرقس قد حتول عن العمل وعـن           . سول بصفة خاصة من تيموثاوس أن حيضر معه مرقس        ويرغب الر 
 وكان حكمه أن خدمتـه  ، يأخذ معه مرقس يف رحلته الثانية يف خدمة الربأن وبسبب ذلك رفض الرسول بكل أمانة     ،الرسول

 إىل هـذا    إشـارة  من الرسول متام وال يلمح بأي        كان فشل مرقس قد حكم عليه ولذلك استبعد هذا الشعور         . لن تكون نافعة  
وعلى كل فإن بولس قد استودعه بصفة       . الوحيدة عن مرقس وال نعرف أي فشل آخر يرتبط خبدمته         وهذه هي اإلشارة    . الفشل

والشيء امللفت للمالحظة بصفة خاصة انه يف الشيء الـذي  .  حضورهواآلن يرغب يف) ١٠: ٤كو (خاصة إىل كنيسة كولوس    
  ".إنه نافع يل للخدمة" إذ قال الرسول ,ا هذا اخلادم الذي ردت نفسه أكثر خدمة ونفعأصبحل فيه فش

وأما اآلن فريسله إىل أفسس إنه أراد أن        ) ١٢: ٣يت  ( إىل كريت    ل سبق وأرسله   من الواضح أن الرسو    ،وتيخيكس )١٢ع  (
  .وجيه من خادم املسيحتخيدم ب

 فإن الرسول يتوقف ليتحدث عن الرداء والرقوق        ،أنه يف رسالة رعوية هامة كهذه      ،ي وقد يتعجب اإلنسان الطبيع    )١٣ع  (
فالرداء الـذي نلبـسه     . وحنن ننسى أن اهللا الذي مينحنا الربكات األبدية ال ميكن أن ينسى حاجاتنا الزمنية القليلة              ). أو الكتب (

 ولذلك يصبح التفكري يف مثـل       ,اشياء ال يهتم     هذه األ  ويف محاقتنا قد نظن أن مثل     . ا ليست بال أمهية لديه     نقرأه يتوالكتاب ال 
  .الرداء الذي نلبسه والكتب اليت نقرأها فخاخاً عظيمة منصوبة أمامنا–شياء هذه األ

 وليس حمباً هلذا العامل احلاضر مثل دميـاس بـل           ، اسكندر املشار إليه ليس معلماً شريراً مثل حالة هيمينايس         )١٥و١٤ع  (
إن مثل هـؤالء    . م أقواله و ولكن اسكندر يقا   ، شخصية فال يهمه ما يقول الرسول      بعداوةاً للرسول مدفوعاً    باحلري عدواً شخصي  

ليس الذين يقامون ما يقال      ، يف دائرة االعتراف املسيحي     فال يزالوا موجودين اآلن     ولألسف ،الناس كانوا موجودين أيام الرسول    
 والشعور بشرور هؤالء الناس رمبا يعرضنا بسهولة لعدم التحفظ فنواجه           . للشخص الذي يتكلم   بسبب أنه خطأ بل بسبب العداوة     

سأتعامل معه حبـسب    "فلم يقل    ،جيب على خادم الرب أن جيازي الشر أو الشكوى بالشكوى         ال  . اجلسد بالتصرفات اجلسدية  
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م من ذلك فهو حيذر تيموثاوس      وبالرغ. "ليجازيه الرب حسب أعماله   " وأمكنه أن يقول     ،بل أستودع املسألة كلها للرب    " أعماله
  . ويا لألسف ففي دائرة املعترفني باملسيحية يوجد هؤالء الذين من الضروري أن حنذر القديسني منه.ليتحفظ منه

 فعنـدما   .أن الطريق يضيق كلما اقتربنا من اهلـدف املنـشود          ، كما لكثريين بعد ذلك    ،وجد الرسول يف زمانه    )١٦ع  (
هذه املعاملة اليت اتسمت باجلنب وخلت " مل حيضر أحد معي بل للجميع تركوين"ت هذا العامل قال     للمحاكمة أمام سلطا   استدعى

  ".ال حيسب عليهم" بل على العكس جعلته يصلي ألجلهم ،يف قلب الرسول أي استياء أو تذمر مل تترك ،من العواطف

ولقد وجد بولس يف    . "ال أمهلك وال أتركك    ",افإن كلمات الرب تبقى دائماً حق      ,اعندما يفشل اجلميع ويتركونن    )١٧ع  (
 أو قوة للخالص مـن      ,ا فإذا كان الرب يعطي قوة فهي ليست لسحق أعدائن         وقت ختلى القديسني عنه أن الرب وقف معه قواه        

 يب   لكي تتم  الرب وقف معي وقواين   "فأمكن للرسول أن يقول     . ظروفنا الصعبة القاسية ولكنها قوة روحية لنشهد له أمام أعدائه         
ـذا  " ذا اإلنـسان     أا الكرازة لغفران اخلطايا    ومن كلمات الرسول بولس اليت كرز ا نعرف          ."الكرازة ويسمع مجيع األمم   

فإن الرب نفسه يدربه     ،فإذا كان بولس منح قوة ليكرز باملسيح      ). ٣٨: ١٣إع  (املسيح يسوع اإلنسان املقاوم يف اد       " اإلنسان
  ".فأُنقذت من فم األسد"بل " سأنقذ نفسي" من اخلطر املباشر فلم يقل بتلك القوة ليخلص خادمه

 وخيلـصين مـن ملكوتـه       وسينقذين الرب من كل عمـل رديء      "هذا فضل عن أن الرسول يتطلع بثقة ويقول          )١٨ع  (
 إنه يـصل إىل امللكـوت الـسماوي       . )٧: ١٢١مز   (" حيفظ نفسك  ،حيفظك الرب من كل شر    "كما قال املرمن    . "السماوي

  .باالستشهاد ولكن النفس حتفظ من كل شر

بـالرغم مـن ختلـي       الذي    لذلك  تسبحة بإطالقومع امللكوت السماوي أمكن خلادم اهللا األمني أن يصل إىل اية الرسالة             
  ".الذي له اد إىل دهر الدهور آمني"القديسني عنه وظهور قوة األسد وكل عمل رديء فإنه حيفظ شعبه مللكوته 

 وبقيا أمينني  بريسيكال وآكيال الذين ارتبطا به يف خدمته املبكرة، من القديسنيالثننييف الرسول حتية ختامية      ويض )١٩ع  (
  ).١٨ -١٦: ١ص (ذاك الذي مل خيجل لسلسلته  –ومر أخرى يفكر يف بييت أنيسيفورس . )٢: ١٨أع (له يف ختام حياته 

أراستس بقي يف   "رب األمناء إذ يسجل لنا بولس تلك احلقيقة أن          من امللذ لنا أن نعرف حتركات وأعمال خدام ال         )٢٠ع  (
اليت ارتبطت بشهادته وقد استخدمها     ومن الواضح أن القوة املعجزية للشفاء       . وأن تروفيمس ترك يف ميليتس مريضاً      ،"كورنثوس

 وليست وسائل لشفاء ،ملؤمنني لغري ااملعجزات كقاعدة إمنا هي آيات: " كما قال واحد   ،الرسول مل يستخدمها لراحة أخ وصديق     
  ."أهل اإلميان

وسبق لبولس أن أشـار إىل الـرداء        .  لكن هلا اعتبار لدى إهلنا وأبينا      إشارات فمع أا    ال جند تفاصيل ختص أوالده     )٢١ع(
  .فهذه تضيف صعوبة إىل رحلته. وعلى تيموثاوس أن جيتهد يف ايء قبل الشتاء. واآلن يفكر يف فصل الشتاءوالكتب 
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 وهذا دليل لـيس فقـط للمحبـة         "األخوة مجيعاً "ويذكر هنا ثالثة إخوة وأخت باالسم يرسلون حتيام إىل تيموثاوس مع            
  .بل نرى عناية الرسول لتعزيز احملبة بيني القديسنيه تيموثاوس اوالتقدير اجت

وكـم  . يكون مع روحـه   ملسيح  ومجيل جداً أن خيتم بولس رسالته إىل تيموثاوس بتلك الرغبة أن الرب يسوع ا             . )٢٢ع  (
فإذا .  ولكن إذ نكون يف أرواحنا خمطئني فإن كل شيء يفسد          ،غالباً ما نكون صحيحني يف تعليمنا ومبادئنا ويف سلوكنا اخلارجي         
وهلذا احتاج تيموثـاوس    ). ١٩: ١يف   ("روح يسوع املسيح  "كان الرب يسوع مع روحنا فإننا سنظهر ذلك يف كلماتنا وطرقنا            

  ".النعمة معكم"رغبة  معه إىل نعمة ولذلك فإن الرسول خيتم رسالته ذه الوالقديسني

ولعل حنن أيضاً يف أزمنة أكثر صعوبة كم حنتاج أن نعرف لنتقوى بالنعمة اليت يف املسيح لتحفظ أرواحنا يف مواجهة قـوى                      
ق مع وداعة املسيح لئال جيدف على طريـق         وكم حنتاج إىل أمانة يف حفظ احل      .  الذي يريد أن يفسد شهادتنا بإثارة اجلسد       العدو
 .احلق

  
  
  
  
  
  

  

اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

بية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان       زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العر     بتو
 باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  جنيلأسرة اخلدمة العربية للكرازة باإل


