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 دراسة في رسالة تيطس وفيليمون والعبرانيين و يعقوب 

 وبطرس األولي و بطرس الثانية 

 

 رحلة في رسالة تيطس 

إلي أشخاص وليس إلي بالد معينة وهم الرسالة األولي و  من ثالثة رسايل أرسلها بولس الرسول  هذة واحدة +     

وقد كتبها بولس الرسول في الفترة بين الثانية إلي تيموثاؤس و رسالة تيطس وتسمي مجموعة الرسايل الرعوية        

م.   64 –  65سجنة األول و الثاني أي حوالي سنة        

غير مسجلة في سفر أعمال  +   واضح ان بولس زار جزيرة كريت وبشر فيها مع تيطس ، رغم ان هذة الزيارة   

الرسل ولم يذكر حتي أسم تيطس ، ولكن هذا ما تعودناة من الكتاب المقدس الذي اليهتم بأي ترتيب زمني أو        

. تاريخي ولكن فقط بما هو مفيد لخالص األنسان أوال وأخيرا        

وكان وقتها سجين في طريقة إلي+   زيارة بولس الرسول مع تيطس لجزيرة كريت كانت زيارة عابرة وقصيرة    

( , وهذة المدة القصيرة لم تسمح لبولس يحل الكثير من المشاكل و السلبيات التي كانت بكثرة  7:   27روما ) أع        

(   5:   1) تي  وتنظيمها بشكل مناسب رتيب أمور الخدمة في هذة الكنيسة لذلك ترك تيطس هناك حتي يستكمل ت       

َل تَْرتِيَب األُُموِر النَّاقَِصِة، َوتُِقيَم فِي ُكل ِ َمِدينٍَة ُشيُ       وًخا َكَما أَْوَصْيتُكَ ِمْن أَْجِل هذَا تََرْكتَُك فِي ِكِريَت ِلَكْي تَُكم ِ  

 +   تقسيم الرسالة : 

األصحاح األول  :   يتكلم عن الترتيب الصحيح لكنيسة اللة                         

األصحاح الثاني  :   يتكلم عن التعليم الصحيح                          

األصحاح الثالث  :   يتكلم عن السلوك الصحيح                           

لس الرسول وكان بولس يستند علية في حب مشاكل الخدمة  تيطس شخصية يونانية قبل األيمان علي يد بو+     

وكان يتمتع بقوة إقناع غير عادية لذا أستعان بة بولس المتنوعة ، ذكرة بولس مرات عديدة في رساالت مختلفة        

(16كو  1وأرسلة بولس لجمع تبرعات لفقراء أورشبيم )  (1 –  3:  2) غل في مواجهتة لرؤساء كنيسة أورشليم         

وهو رجل المهام الصعبة ، كلفة بولس بحمل الرسالة األولي إلي كورونثوس والتعامل مع المشكلة الكبيرة الحادثة        

في كنيستهم .        

، الَِّذي ُهَو َحَسُب التَّْقَوى، َعلَى  بُولُُس، َعْبُد هللاِ، َوَرُسوُل يَُسوَع اْلَمِسيحِ، ألَْجِل إِيَماِن ُمْختَا   + ِ ِري هللاِ َوَمْعِرفَِة اْلَحق   

هُ َعِن اْلَكِذِب، قَْبَل األَْزِمنَِة األََزِليَّةِ       (.. األزل هو ما   1- 2: 1) تي  َرَجاِء اْلَحيَاةِ األَبَِديَِّة، الَّتِي َوَعَد بَِها هللاُ اْلُمنَزَّ  

قبل الزمن أما تعبير " ما قبل الزمن " تعبير يقصد بة بولس الرسول األشارة إلي فكر اللة األزلي في حياة         

لميراث أبدي ال يضمحل  لمؤمنين بة يخلقهم مع بداية الزمان ويقدسهم ويخصصهم لة ويصيرهم أبناء لة أبدية        

هذا هو فكر اللة من جهة الكنيسة .        
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 رحلة في رسالة فيليمون   : 

 

م.   61 –  62هي واحدة من مجموعة رسايل أرسلها بولس الرسول من السجن وعي ذلك يكون تاريخ كتابتها حوالي سنة  +     

في في أي رسالة لة يقدم نفسة بالطريقة التي تتناسب مع الرسالة و تتفق مع محتواها ، فمثال هو رسول المسيح +   الرسول بولس   

الرسالة إلي كورونثوس ليضع حد ويحسم مشاكل هذة الكنيسة ، وأيضا في الرسالة إلي غالطية لكي يرد بقوة علي البدع و تعاليم       

، لكنة في هذةلمن ينوب عنة في الخدمة مثل تيموثاوس أو تيطس نيسة ، أيضا في الرسايل الرعوية التهود التي انتشرت في هذة الك       

الرسالة يحاول بولس الرسول أن يربح مشاعر و محبة  فيقدم نفسة أنة بولس  " أسير المسيح "         

  (. . هؤالء هم أسرة فليمون ، زوجتة و أبنة 2:   1 ل.. ) ف اْلُمتََجن ِِد َمعَنَا، َوإِلَى اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي بَْيتِكَ َوإِلَى أَْبِفيَّةَ اْلَمْحبُوبَِة، َوأَْرِخبَُّس +   

أما الكنيسة التي في بيتة فهذا هو الوضع المعتاد في القرن األول الميالدي قبل التصريح ببناء الكنايس .       

،للعهد الجديد لة و الطابع الشخصي الذي يصبغ مضمونها إال أنها صارت ضمن األسفار القانونية علي الرغم من قصر هذة الرسا+     

الذي يخلص نظرا لما تحوية من تراث مسيحي جميل يحمل الكثير من الدروس و التعاليم المسيحية العملية بشأن عمل األنجيل        

، باألضافة لما تكشفة عن تطور العالقات لي حتمية الغفران في المجتمع المسيحي و التأكيد عالخطلة و يغير حياة األنسان و سلوكة        

األجتماعية في المسيح مثل عالقة العبيد بالسادة ، كما تكشف الرسالة جانب هام من حياة بولس الرسول يوضح المسؤلية الرعوية        

لمن يقود الخدمة في صنع السالم بين من يخدمهم .       

قهم ، وقد تورط أنسيمس في سرقة سيدة" أنسيموس" هو " نافع " وربما كان أسمة مشهور بين العبيد في محاولة لتسويمعني أسم +     

( ولعلة هرب من المدينة الصغيرة كولوسي التي كانة يعيش فيها مع سيدة فليمون إلي المدينة الكبيرة المذدحمة جدا 18فليمون )ع        

ميالدي يعطي السيد يد سيدة بالعقاب الذي يستحقة ، وقد كان هروب العبد من سيدة في القرن األول ال روما حتي يصعب وصول       

الحق في قتل هذا العبد إذا وجدة .       

أنسيمس واصفا أياة بكونة   –أحد آباء الكنيسة في بداية القرن الثاني الميالدي  -في التاريخ الكنسي يذكر القديس أغناطيوس +     

أسقف أفسس ... كم هو جميل ما فعلة بولس الرسول بروح المحبة و األبوة صار العبد الحرامي الهارب من سيدة إلي راعي         

أمين يخدم األلوف ويعلمهم عن المحبة و األبوة و األمانة .       
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 رحلة في رسالة العبرانيين   : 

الرسايل العظيمة في العهد الجديد التي تتكلم عن شخصية السيد المسيح و أمجادة , والرسالة تدور حول محور واحد تعتبر واحدة من +     

مرة .  13( هنا حوالي  أال وهو أفضلية األيمان المسيحي علي اليهودي بما ال يقاس ، لذلك تكررت كلمة ) أفضلأساسي        

ذكرها في سفر الخروج في العهد القديم ، نحتاج لدراسة سفر العبرانيين ، وبنفس   لكي  نفهم خدمة خيمة األجتماع التي جاء   +  

إال في ظل دراسة سفر العبرانيين الطريقة ال نستطيع ان نفهم سفر الالويين بما فية من من مواسم وأعياد و ذبايح        

أدلة كثيرة تشير إلي بولس الرسول ، إال أن هناك من مفسرين الكتاب المقدس عن شخصية كاتب الرسالة  +   رغم عدم وجود إجماع   

  أَنَّ ألَنَُّكْم َرثَْيتُْم ِلقُيُوِدي أَْيًضا، َوقَبِْلتُْم َسْلَب أَْمَواِلُكْم بِفََرحٍ، َعاِلِميَن فِي أَْنفُِسُكمْ :  (34:   10)عب كان شخص داخل سجن الكاتب منها :      

يِسيَن. ( : 24:   13)عب  كما أنها كتبت من أيطاليا .. لَُكْم َماالً أَْفَضَل فِي السََّماَواِت َوبَاقِيًا        ُِموا َعلَى َجِميعِ ُمْرِشِديُكْم َوَجِميعِ اْلِقد ِ
َسل   

اِْعلَُموا أَنَّهُ قَْد أُْطِلَق األَُخ ( : 23:   13.. وقد كان تيموثاوس رفيق بولس في سجن روما )عب   يَُسل ُِم َعلَْيُكُم الَِّذيَن ِمْن إِيَطاِليَا       

..أيضا أشار  بولس الفلسفي العميق..كما أن أسلوب الكتابة يشبة جدا أسلوب  تِيُموثَاُوُس، الَِّذي َمعَهُ َسْوَف أََراُكْم، إِْن أَتَى َسِريعًا       

َواْحِسبُوا أَنَاةَ َرب ِنَا َخالًَصا، َكَما َكتََب إِلَْيُكْم أَُخونَا اْلَحبِيُب بُولُُس أَْيًضا بَِحَسِب  ( : 15:   3بط 2لهذة الرسالة في )بطرس الرسول        

..  اْلِحْكَمِة اْلُمْعَطاةِ لَهُ        

ررات منها خطورة و أهمية محتوي الرسالة لمن أرسلت لهم وهم +   ربما تجاهل بولس ان يكتب أسمة في بداية الرسالة لة بعض المب  

ثم أنة بدأ الرسالة بأسم رب وتجنيبهم مضايقات من اليهود المتعصبين ، لذا لم يهتم بالشكليات ..المسيحيون المتحولون من اليهودية        

الجنود )اللة( ، لذلك أختفي أسم بولس ألنة يعرف معني أسم اللة بالنسبة لليهودي والسبب األخير أنة في بداية األصحاح الثالث يذكر       

.  آخر أعظم بما ال يقاس وهو يسوع المسيح  رسول       

 +   تقسيم الرسالة : 

مسيح كأبن اللة وأبن األنسان أمجاد ال    :      2اصحاح   –   1اصحاح                          

فاعلية كهنوت المسيح في حفظ شعبة     :      8اصحاح   –   3اصحاح                          

ذبيحة المسيح التي تؤهل المسيحي للسماء    :     10اصحاح   –   9اصحاح                          

الذي يقودنا جميعا إلي السماءمسار األيمان    :               11اصحاح                                  

طرق اللة في حفظ شعبة في الطريق للسماء   :               12اصحاح                                  

بركة حملنا عار المسيح خارج المحلة    :               13اصحاح                                  

هناك إشارات عديدة في الرسالة إلي طقوس الهيكل اليهودي المختلفة , لكن ال توجد أي إشارة لحادثة خراب الهيكل و دمار أورشليم+     

ومن المرجح أنها كتبت في  ميالدية الذي تم علي يد تيطس الروماني ، مما يدل علي كتابتها قبل هذا التاريخ ،  70سنة الذي حدث        

في عهد نيرونميالدية  70 – 64الفترة ما بين        
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.. هنا بولس الرسول يقيم مقارنة بين السيد المسيح مع َصائًِرا أَْعَظَم ِمَن اْلَمالَئَِكِة بِِمْقَداِر َما َوِرَث اْسًما أَْفَضَل ِمْنُهمْ ( :  4: 1)عب    +  

هذَا ُموَسى الَِّذي  ( : 35: 7اليهود ، فهو الذي سلم موسي قيادة شعبة في البرية ) أع الماليكة ، ألن المالك لة شأن عظيم في ذهن         

ي َظَهَر لَهُ فِي اْلعُلَّْيقَِةهذَا ُموَسى الَِّذي أَْنَكُروهُ أَْنَكُروهُ قَائِِليَن: َمْن أَقَاَمَك َرئِيًسا َوقَاِضيًا؟ هذَا أَْرَسلَهُ هللاُ َرئِيًسا َوفَاِديًا بِيَِد اْلَمالَِك الَّذِ        

.. وهو الذي سلم موسي في جبل هُ هللاُ َرئِيًسا َوفَاِديًا بِيَِد اْلَمالَِك الَِّذي َظَهَر لَهُ فِي اْلعُلَّْيقَةِ قَائِِليَن: َمْن أَقَاَمَك َرئِيًسا َوقَاِضيًا؟ هذَا أَْرَسلَ        

يَِّة، َمَع اْلَمالَِك الَِّذي َكاَن يَُكل ُِمهُ ( : 38: 7سيناء أقوال الشريعة ) أع       فِي َجبَِل ِسينَاَء، َوَمَع آبَائِنَا. هذَا هَُو الَِّذي َكاَن فِي اْلَكنِيَسِة فِي اْلبَر ِ  

...  .. كما أن المالك لة تعامالت كثيرة مع انبياء وآباء اليهود مثل يعقوب ، أيليا ، أليشع ، دانيال الَِّذي قَبَِل أَْقَواالً َحيَّةً ِليُْعِطيَنَا إِيَّاَها         

.. أعظم بكثير جدا من أي مالك ألنة بعد أتمام الفداء صعد أَْنَت اْبنِي، أَنَا اْليَْوَم َولَْدتُكَ ( : 2ومع ذلك فأن أقنوم األبن المتجسد في ) مز       

( .  8: 2..) مز  اْسأَْلنِي فَأُْعِطيََك األَُمَم ِميَراثًا لََك، َوأَقَاِصَي األَْرِض ُمْلًكا لَكَ : إلي يمين اآلب مخضعا الكل لة        

.. بما الشك فية فأن تجسد أقنوم األبن في شكل انسان مادي يتعب و الَِّذي ُوِضَع قَِليالً َعِن اْلَمالَئَِكِة، يَُسوع  َولِكنَّ ( : 9:   2 +   ) عب  

يختلف عن المالك الذي ليس فقط بدون جسد مادي بل أيضا لة قدرات روحية قوية في الحركة ، أما )قليال( يحتاج للطعام والنوم        

سنة وهى الشيء بالنسبة ألزلية و أبدية المسيح .  33مدة تجسد المسيح وهي فيقصد بة        

َس َواْلُمقَدَِّسيَن َجِميعَُهْم ِمْن وَ ( .. 11:   2+   ) عب  .. المسيح هو أبن اللة أقنوميا  اِحٍد، فَِلهذَا السَّبَِب الَ يَْستَِحي أَْن يَْدُعَوهُْم إِْخَوةً ألَنَّ اْلُمقَد ِ  

اِْذَهبَا قُوالَ ( :  10:   28للنسوة في ) مت ونحن أبناء اللة بالتبني ، وهكذا تشاركنا جميعا في فكرة ألبنوة ، ولذا قال السيد المسيح        

.  إِلْخَوتِي أَْن يَْذَهبُوا إِلَى اْلَجِليِل، َوهُنَاَك يََرْونَنِي       

( : 22:   22هذة العبارة أقتبسها بولس الرسول من ) مز.. قَائاِلً: »أَُخب ُِر بِاْسِمَك إِْخَوتِي، َوفِي َوَسِط اْلَكنِيَسِة أَُسب ُِحكَ ( .. 12:   2) عب +     

، والفكرة التي يريد أن وهو نفس المزمور الذي يصف آالم المسيح علي الصليب  .. فِي َوَسِط اْلَجَماَعِة أَُسب ُِحكَ أُْخبِْر بِاْسِمَك إِْخَوتِي.        

بسبب آالم الصليب صار المسيح بكرا بين أخوة كثيرين ونحن أخوة لة  ينقلها بولس لنا هي        

ذَاَك الَِّذي لَهُ ُسْلَطاُن اْلَمْوِت،  فَإِْذ قَْد تََشاَرَك األَْوالَُد فِي اللَّْحِم َوالدَِّم اْشتََرَك هَُو أَْيًضا َكذِلَك فِيِهَما، ِلَكْي يُبِيَد بِاْلَمْوتِ ..  (14:   2+   ) عب   

المسيح ومازال يعمل بقوة في العالم ، وهذا .. ربما يتعجب البعض من هذة اآلية ألننا نعرف ان الشيطان لم يباد بعد تجسد  ْي إِْبِليسَ أَ        

ألن حقيقة كلمة )يبيد( في اليونانية هي ) إبطال مفعول( ، وهذا ما حدث تماما في الصليب ، جرح مميت تلقاة الشيطان وتجريدة من        

.سلطانة و سلطاتة  علي المؤمنين تمهيدا للقضاء علية تماما في نهاية األزمنة        

 +   )عب 2 :15 ( .. َويُْعتَِق أُولئَِك الَِّذينَ  َخْوفًا ِمَن اْلَمْوتِ  َكانُوا َجِميعًا ُكلَّ َحيَاتِِهْم تَْحَت اْلعُبُوِديَّةِ  .. هذا كان حال البشرية قبل الصليب

..بليس نزع سلطان الموت من أوالعبودية المقصودة هي عبودية الخوف من الموت أو الرعب من المجهول الذي يعقب الموت بعد        

) ظل الموت( ، وأعطاة، ولم يعد الموت نفسة مرعبا ، بل ان داود أسماة  (55: 15كو 1..)ْيَن َشْوَكتَُك يَا َمْوُت؟ أَْيَن َغلَبَتُِك يَا َهاِويَةُ أ     َ  

المسيح التسمية الحقيقية التي تليق بة وهي ) حالة النوم( التي البد أن تعقبها اليقظة من النوم والحياة من جديد .        
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 +   بعد ان بين بولس الرسول عظمة وسمو السيد المسيح عن كل الماليكة في األصحاحات السابقة يبدأ من األصحاح الثالث يضعة أعظ 

النبي الذي بالنسبة للعبرانيين هو األساس والعمود الذي تقوم علية كل الشريعة ، لكن في النهاية لم يكن موسي غيرجدا من موسي        

( وأما  5:   3..) عب   لََّم بِهَوُموَسى َكاَن أَِمينًا فِي ُكل ِ بَْيتِِه َكَخاِدٍم، َشَهاَدةً ِلْلعَتِيِد أَْن يُتَكَ )شعبة( ..  خادم أمين في خدمتة من جهة بيتة       

ا اْلَمِسيُح فََكاْبٍن َعلَى بَْيتِِه. نفسة للموت عن شعبة.. المسيح فهو األبن الوحيد الذي خدم بيتة )كنيستة( بأمانة وصلت إلي حد تقديم       َوأَمَّ  

َجاِء َواْفتَِخاِرِه ثَا      ( .  6:  3... ) عب   بِتَةً إِلَى الن َِهايَةِ َوبَْيتُهُ نَْحُن إِْن تََمسَّْكنَا بِثِقَِة الرَّ  

، حيث يبدأ المزمور بواجب التسبيح و السجود 95حتي نهاية األصحاح يكاد يكون منقول حرفيا من مزمور  6( من عدد 3) عب +     

يؤدي بالتبعية للرب ألنة عظيم ويستحق كل هذا ولكن يحذر من التشكك الذي يجتاح القلوب الناس في أقوال الرب أو وعودة ، وهذا        

إلي قساوة القلب وأبتعادة عن قلب اللة .        

علي .. ضاللة أي أنسان ال تبدأ  قَْلبُُهْم، َوهُْم لَْم يَْعِرفُوا ُسبُِليأَْربَِعيَن َسنَةً َمقَتُّ ذِلَك اْلِجيَل، َوقُْلُت: »هُْم َشْعٌب َضال   (... 10:   3+   ) عب   

تعود علي ، ولكن تبدأ أوال من القلب القاسي الرافض ، وقساوة القلب هى النتيجة الطبيعية للاألطالق من أفكار غير صحيحة في عقلة        

ممارسة الخطية .        

 +   ) عب 3 :  13( ... بَْل ِعُظوا أَْنفَُسُكمْ  ُكلَّ يَْوٍم، َما َداَم اْلَوْقُت يُْدَعى اْليَْوَم، ِلَكْي الَ يُقَسَّى أََحٌد ِمْنُكْم بِغُُروِر اْلَخِطيَّةِ .. المقصود بعظوا 

ُدوا األَيَاِدَي اْلُمْستَْرِخيَةَ، َوالرُّ واحد مننا ألخية في الكنيسة ، أنفسكم هو الحث والتشجيع كل       ( وهذا 35..) اش  َكَب اْلُمْرتَِعَشةَ ثَب ِتُوَهاَشد ِ  

ونواظب علي هذا طالما هناك يوما نعيشة ونحياة ألنة سيأتي وقت ال تكون فية أيام أو زمن ، وال يستهين  البد ان يكون بصفة يومية        

ة( الذي بدورة يقود إلي قساوة القلب ، أي فقدان  ) غرور الخطيأحد بالخطايا الصغيرة أو السهلة ألن التعود عليها يقود حتما إلي        

األحساس بوخز الضمير الذي كنا نشعر بة في بداية حياتنا الروحية .       

.. الراحة   أَْعَماِلِه، َكَما هللاُ ِمْن أَْعَماِلهِ إِذًا بَِقيَْت َراَحةٌ ِلَشْعِب هللاِ!  ألَنَّ الَِّذي َدَخَل َراَحتَهُ اْستََراَح هَُو أَْيًضا ِمْن ( ..  9:   4) عب +     

المتبقية لشعب المسيح هي راحة أنتهاء الرحلة األرضية ، راحة من الجهاد المستمر ضد قوات الشر ومن الجهاد ضد الخطية ، راحة        

أنة أنتهي وفرح بما عملت يداة ، هكذا الجسد . وكما أستراح اللة من عملة في اليوم السابع  أي  من أتعاب وأمراض وضعفات        

رحلتة الزمنية .المؤمن في نهاية        

اَحةَ، ِلئاَلَّ يَْسقَُط أََحٌد فِي  ِعْبَرةِ اْلِعْصيَانِ  هِذِه َعْينَِها  .. المقصود بعبرة العصيان هو    +   ) عب 4 :  11( .. فَْلنَْجتَِهْد أَْن نَْدُخَل تِْلَك الرَّ

ير من السقوط في عواقب عصيان كالم اللة كما حدث في العهد القديم من هالك اليهود في برية سيناء حينما تمردوا علي كالمذالتح       

في السبي  ، أو حينما أنكسروا أمام شعوب األمم في زمن القضاة بسبب الحيدان عن شريعة الرب أو حينما خربت بالدهماللة        

ثم السبي البابلي بسبب عصيان اللة والسير وراء عبادة األوثان .اآلشوري        

وحِ ألَنَّ َكِلَمةَ هللاِ َحيَّةٌ َوفَعَّالَةٌ َوأَْمَضى ِمْن ُكل ِ َسْيٍف ِذي َحدَّْيِن، َوَخاِرقَةٌ إِلَى َمْفَرِق النَّْفِس وَ  ( .. 12:   4) عب +    َواْلَمفَاِصِل َواْلِمَخاخِ، الرُّ  

، وهي تستمد حياتها من اللة نفسة  : هنا وصف دقيق لكلمة اللة و عملها في األنسان ، فهي كلمة حية .. َوُمَمي َِزةٌ أَْفَكاَر اْلقَْلِب َونِيَّاتِهِ         

ةُ هللاِ  ِلْلَخالَِص ِلُكل ِ َمْن يُْؤِمنُ  .. ) رو 1 : 16( ، وهي        فعالة أي لها قوة تأثير جبارة  : .. ألَن ِي لَْسُت أَْستَِحي بِإِْنِجيِل اْلَمِسيحِ، ألَنَّهُ قُوَّ

..  فَِمهِ  َوَسْيٌف َماٍض ذُو َحدَّْيِن يَْخُرُج ِمنْ ..   : أي البد أن تأتي بنتيجة يواء من الحد األول أو الثانيأمضي من كل سيف ذي حدين        

أن يذكر آيات من األنجيل فهي كافية جدا لتأتي بنتيجة وثمر ، خارقة إلي مفرق( .. في الحقيقة ال يحتاج الخادم إال 16: 1) رؤ        

ة من أكثر األشياء المتداخلة جدا ويصعب الفصل بينهما ولكن كلمة اللة تستطيع أن تحدد هدفها بدقالنفس والروح : النفس والروح        

والمخاخ هو ما ال يظهر لك أو أليشديدة ، حتي المفاصل : التي تمثل حركة األنسان فأن كلمة اللة تستطيع أن تحدد دوافعك لها ،        

.. ليتنا ندرك هذة أحد ، وأفكار القلب بل وأيضا أعمق جدا من هذا إلي حتي النيات الداخلية التي لم تخرج إلي حيز التنفيذ الفعلي        

      الحقيقة .. حينما تقرأ كلمة اللة .. أنت في الحقيقة أمام اللة نفسة
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.. هذة هى النتيجة   قُدَّاَمهُ، بَْل ُكلُّ َشْيٍء ُعْريَاٌن َوَمْكُشوٌف ِلعَْينَْي ذِلَك الَِّذي َمعَهُ أَْمُرنَا َولَْيَسْت َخِليقَةٌ َغْيَر َظاِهَرةٍ ( .. 13:  4+   )عب   

الطبيعية لكلمات اآلية السابقة ، كلنا عرايا أمام اللة وال شيء يترنا عن عينية وكلماتة تستطيع أن تدخل إلي األعماق الداخلية جدا        

وتكشف كل شيء . لألنسان        

ٌب فِي ُكل ِ َشْيٍء ِمثْلُنَا، باِلَ َخِطيَّةٍ  .. ليس المقصود  +   ) عب 4 :  15( .. ألَْن لَْيَس لَنَا َرئِيُس َكَهنٍَة َغْيُر قَاِدٍر أَْن يَْرثَِي ِلَضعَفَاتِنَا، بَْل ُمَجرَّ

( :12كو 2مثال في )بالضعفات الخطايا أو السهوات أو الزالت لكنة ما يرتبط بالكيان الجسداني الضعيف أو المحدود في أمكانياتة        

.. أشتكي بولس من ضعف في أمكانياتة ِفعَ أَْرتَ  َوِلئاَلَّ أَْرتَِفَع بِفَْرِط اإِلْعالَنَاِت، أُْعِطيُت َشْوَكةً فِي اْلَجَسِد، َمالََك الشَّْيَطاِن ِليَْلِطَمنِي، ِلئاَلَّ        

تِي فِي الضَّْعفِ  تُْكَملُ  .. ) 2كو 12 :  9( ، وكذلك نقرأ في ) رو 8  : 26 ( :        الجسدية وكان رد الرب علية .. تَْكِفيَك نِْعَمتِي، ألَنَّ قُوَّ

وُح أَْيًضا يُِعيُن َضعَفَاتِنَا ..نفهم ان الضعفات ليست هي الخطايا ، والمسيح قادر أن يرث لضعفاتنا ألنة هو نفسة أجتاز و       َوَكذِلَك الرُّ

أختبر معني الحزن و البكاء و الجوع وتجريح اآلخرين والخيانة والترك هذة كلها ضعفات مر بها الرب .       

َعاٍت ِلْلقَاِدِر أَْن يَُخل َِصهُ مِ الَّ ( ..  7:   5) عب +    َن اْلَمْوِت، َوُسِمَع لَهُ ِمنْ ِذي، فِي أَيَّاِم َجَسِدِه، إِْذ قَدََّم بُِصَراخٍ َشِديٍد َوُدُموعٍ َطِلبَاٍت َوتََضرُّ  

.. عبارة يخلصة من الموت ليست معناها أن المسيح كان يحاول أن يجد مخرجا من الموت ألنة يعرف تماما أنة للموت  أَْجِل تَْقَواهُ          

في اللغة اليونانية ) اللغة التي كتبت بها أسفار العهد الجديد( فكلمة يخلصة من الموت  ولكن معني اآلية أكثر وضوحا جاء وتجسد        

) يخرجة من قبضة الموت( ، وهذا مفهوم علي أساس انة لم يحدث في تاريخ البشرية ان يموت انسان ويخرج منترجمتها اليونانية        

بسبب ة الكامل يطلب من اآلب أن يحقق لة هذا الطلب وبالفعل أستجاب اآلب قبضة الموت بقدرتة الذاتية ، وهنا المسيح في ناسوت       

محبة األبن وطاعتة وتقواة .        

َمانِ ألَنَُّكْم ( .. 12:   5+   ) عب  تَْحتَاُجوَن أَْن يُعَل َِمُكْم أََحٌد َما ِهَي أَْرَكاُن بََداَءةِ أَْقَواِل   إِْذ َكاَن يَْنبَِغي أَْن تَُكونُوا ُمعَل ِِميَن ِلَسبَِب ُطوِل الزَّ  

      ٍ ب من بولس الرسول للعبرانيين المتذبذبين ومتشككين في أيمانهم .. هنا عتا هللاِ، َوِصْرتُْم ُمْحتَاِجيَن إِلَى اللَّبَِن، الَ إِلَى َطعَاٍم قَِوي   

بعد ان صار لهم زمانا طويال في المسيحية وبدال من تكريس الوقت والجهد لدراسة كلمة اللة والتعمق فيها وتدريسها المسيحي        

ودية الرمزية القديمة ، وتركوا )طعام البالغين ( يقصد إلي اللبن ) غذاء األطفال( ويقصد بها التعاليم اليهلآلخرين صار لهم أحتياج        

( :14:  5، وقد أنعكس ذلك علي بالدة أحساسهم وعدم القدرة علي التمييز بين الصالح وبين غير المفيد ) عب بة التعاليم المسيحية        

ا الطَّعَاُم اْلقَِويُّ فَِلْلبَاِلِغيَن، الَِّذيَن       بَةً َعلَى التَّْميِيِز بَْيَن اْلَخْيِر َوالشَّر ِ َوأَمَّ ِن قَْد َصاَرْت لَُهُم اْلَحَواسُّ ُمَدرَّ ... بَِسبَِب التََّمرُّ  

َس التَّْوبَِة ِمَن األَْعَماِل اْلَمي ِتَِة،ِلذِلَك َونَْحُن تَاِرُكوَن َكالََم بََداَءةِ اْلَمِسيحِ، ِلنَتَقَدَّْم إِلَى اْلَكَماِل، َغْيَر َواِضِعيَن أَْيًضا أََسا( ..   1: 6) عب    +  

في هذة اآلية يبدأ بولس الرسول يأخذ بيد العبرانيين ليفهموا معني كمال التعاليم المسيحية ويبدأ بتصحيح مفاهيم  ..  َواإِليَماِن بِاللِ         

، لكنة رجع و شرح هذة األعمال في  في هذة اآليةعليها بولس ) أألعمال الميتة ( كان بعضهم مازال يتمسك بها وقد أطلق مغلوطة        

( :  9:   4ونالحظ ان بولس كان قد دعي هذة األعمال الميتة بأسم ) األركان الضعيفة( في غالطية ) غل ... ( 2:  6حقة ) اآلية اال       

ِعيفَِة اْلفَِقيَرةِ  الَّتِي تُِريُدوَن أَْن تُْستَْعبَُدوا لََها ِ ُعِرْفتُْم ِمَن هللاِ، فََكْيَف تَْرِجعُوَن أَْيًضا إِلَى  األَْرَكاِن الضَّ ا اآلَن إِْذ َعَرْفتُُم هللاَ، بَْل بِاْلَحِري        َوأَمَّ

كانت أعمال ميتة في )عبرانيين( في النهاية هي طقوس العبادة اليهودية. وسواء كانت أركان ضعيفة في )غالطية( أو .. ِمْن َجِديدٍ         
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.. المقصود بتعليم المعموديات هو طقوس  تَْعِليَم اْلَمْعُموِديَّاِت، َوَوْضَع األَيَاِدي، قِيَاَمةَ األَْمَواِت، َوالدَّْينُونَةَ األَبَِديَّةَ ( ..  2: 6) عب +     

الغسالت المختلفة التي يلتزم بها اليهودي تعبيرا عن توبتة أو تطهيرة ) تجدها في أسفار العدد والالويين( ، وقيامة األموات هو وضع       

      يهودي قديم ويسري عل كل الناس أما في المسيحية فهي ألقيامة من بين األموات وكان السيد المسيح الباكورة ثم تتبعة الكنيسة الحقا 

وبقية األمم بطريقة وأما في المسيحية فصارت هناك مفاهيم جديدة ، فمثال المؤمنين في سفريفهمها اليهود وأخيرا الدينونة األبدية        

َحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَِّذي »اَلْ ( قال :  24:   5الرؤيا ليست عليهم دينونة ، والسيد المسيح نفسة في ) يو       

        أَْرَسلَنِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ، َوالَ يَأْتِي إِلَى َدْينُونَةٍ ، بَْل قَِد اْنتَقََل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلَحيَاةِ  .. وهكذا يحاول بولس الرسول أن يقول للعبرانيين أن

ان يكتفوا بلبن األطفال أو يعودوا ألية مرة أخري . هناك غذاء آخر للبالغين وال يجب        

وحِ اْلقُُدِس،  َوذَا( ..  4- 6:   6) عب +    ةً، َوذَاقُوا اْلَمْوِهبَةَ السََّماِويَّةَ َوَصاُروا ُشَرَكاَء الرُّ ِذيَن اْستُنِيُروا َمرَّ
اِلَحةَ  ألَنَّ الَّ قُوا َكِلَمةَ هللاِ الصَّ  

اِت الدَّْهِر اآلتِي،  َوَسقَُطوا، الَ يُْمِكُن تَْجِديُدهُْم أَْيًضا ِللتَّْوبَِة، إِ       ُرونَهُ َوقُوَّ نالحظ ان الصفات  .. ْذ هُْم يَْصِلبُوَن ألَْنفُِسِهِم اْبَن هللاِ ثَانِيَةً َويَُشه ِ  

فيها كال من المذكورة في هذة اآليات عن األستنارة أو ذوقان المواهب الروحية  او غيرها من الصفات األخري يمكن ان يشترك        

المؤمن الحقيقي الذي قبل المسيح والمؤمن المزيف الذي تأثر تأثير وقتي ولكن رجع للخلف ولم يثبت في األيمان ، ونالحظ ان تعبير        

" فالتعبير األول يعني شاهدوا ما عملة الروح القدس من معجزاتء الروح القدس " يختلف تماما عن " مسكن الروح القدس " شركا       

أيجابية لتثبيت  و آيات وتأثيرة في تغيير النفوس من خالل المواعظ التي تغيير اآلالف في لحظات لكنهم لم يتخذوا أي خطوات        

هذا المجد وأستناروا ولم يستفيدوا  للذين عاينوا لم يسكن الروح القدس داخلهم .. ربما يهوذا كان مثل واضح  األيمان في قلوبهم لذا         

   منة أيضا سيمون الساحر الذي آمن وأعتمد أيضا لكنة رجع للخلف ولم يستمر .     

السقوط أو األنحدار المرعب من مستوي عال جدا إلي مستوي التعني في اليونانية السقوط في الخطية لكنها تعني وكلمة ) وسقطوا (        

بالنسبة للمؤمنين المتشككين ، وبهذا الفعل يضعوا ترك المسيح والرجوع لليهودية  –حالة العبرانيين  -منخفض جدا ، وهذا معناة في        

فليس لهم توبة   في صلب المسيح لذلكون مع أألباء مع من صرخوا " أصلبة .. أصلبة دمة علينا وعلي أوالدنا " ، أي يشتركأنفسهم        

  رغم ان المؤمن الخاطئ يقبل اللة توبتة مهما كانت خطيتة .     

.. السيد المسيح هو أول   َحْيُث َدَخَل يَُسوعُ َكَسابِق ألَْجِلنَا، َصائًِرا َعلَى ُرتْبَِة َمْلِكي َصاَدَق، َرئِيَس َكَهنٍَة إِلَى األَبَدِ ( .. 20:   6+   ) عب   

(  2: 14ليعد لنا المكان المناسب في السماء )يو ممثال شعبة وباكورة لة ، وهو نفسة قال أنة سيذهب أوال أنسان يصل إلي عرش اللة         

.. وهذا يبين مجد الكنيسة ) عروس المسيح( في فِي بَْيِت أَبِي َمنَاِزُل َكثِيَرةٌ، َوإاِلَّ فَإِن ِي ُكْنُت قَْد قُْلُت لَُكْم. أَنَا أَْمِضي ألُِعدَّ لَُكْم َمَكانًا         

تَّى َحْيُث أَُكوُن أَنَا تَُكونُوَن أَْنتُمْ حَ ، ومكان العروس هو بجانب العريس أي أمام عرش اللة .. عين عريسها السماوي وأهتمامة بها        

( .  3:   14.. ) يو  أَْيًضا         

ةَ لََها اْلبَتَّةَ َما َداَم اْلُموِصي َحيًّا( .. 17:   9) عب    + .. اللة وعد المؤمنين بة في العهد القديم  ألَنَّ اْلَوِصيَّةَ ثَابِتَةٌ َعلَى اْلَمْوتى، إِْذ الَ قُوَّ  

اث ال يحدث ويدخل حيز، ولكن طبيعي أن الميرو ببر أبدي وميراث عظيم إن ثبتوا فية ولم يحيدوا عن وصاياة ببركات عظيمة        

التنفيذ ويتم مالم يموت اآلب أوال عندها يرث األبناء ما تركة اآلب ووعد بة األبناء ، لذلك كان ينبغي أن يموت المسيح أوال حتي       

  المؤمنين ومن بعدهم المسيحيين أن يرثوا التبرير والغفران والميراث األبدييستطيع العبرانيين      

ُر َحَسَب النَّاُموِس بِالدَِّم، َوبُِدوِن َسْفِك َدٍم الَ تَْحُصُل َمْغِفَرةٌ  َوُكلُّ َشْيءٍ ( ..  22:   9+   ) عب  .. ال بديل عن الدم لمغفرة  تَْقِريبًا يَتََطهَّ  

أما    وليس مجرد رش الدم .ونالحظ ان الوحي يقول بدون ) سفك دم ( ، والسفك معناة حتمية ) موت الذبيحة( أوال الخطايا ،        

ان هناك طقس للمتزوج الحديث أن يفدي نفسة من دخول الرب ويكون تطهيرة بنصف شاقل من الفضة ، ألنة ككلمة " تقريبا "        

يتم بالدم فقط . ( ، وعدا ذلك فأن التطهير 14أيضا كان تطهير األبرص يتم عن طريق الغسل بالماء ) ال        
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، أن قيمة األنسان تختلف تماما عن هذا ال يمكن لسبب بسيط  .. ألَنَّهُ الَ يُْمِكُن أَنَّ َدَم ثِيَراٍن َوتُيُوٍس يَْرفَُع َخَطايَا( .. 4:  10+   ) عب   

لموضوع الفداء وأن هناك قادم في ولكن سمح اللة بهذة الممارسة لسببان : أوال تمهيد و أعداد الفكرالبشري قيمة الثور في نظر اللة        

الطريق يعرف قيمة األنسان وسيقوم بعمل ما قامت بة الثيران في العهد القديم .. ثانيا تأكيد فكر اللة أنة بدون سفك الدم لن تحصل        

أي مغفرة للخطايا        

ُم ِمَراًرا َكثِيَرةً تِْلَك الذَّبَائَِح َعْينََها، الَّتِي الَ تَْستَ ( ..  11 – 12:  10ب +   ) ع ِطيُع اْلبَتَّةَ أَْن تَْنِزَع َوُكلُّ َكاِهٍن يَقُوُم ُكلَّ يَْوٍم يَْخِدُم َويُقَد ِ  

ا هذَا فَبَْعَدَما قَدََّم َعِن        يقوم بها بولس الرسول عن ما هنا مقارنة  .. اْلَخَطايَا ذَبِيَحةً َواِحَدةً، َجلََس إِلَى األَبَِد َعْن يَِميِن هللاِ اْلَخِطيَّةَ.  َوأَمَّ  

يوميا بال توقفال تنقطع بكل أنواع الذبايح وتكرارها ألن الخطايا تحدث كان يحدث في العهد القديم من تقديم الذبايح بصفة يومية        

، أما مافعلة السيد المسيح علي الصليب من تقديم ذبيحةدرة دم أآلف الحيوانات المذبوحة أن تنزع أو تبطل هذة الخطايا وليس في ق       

اللة مرة واحدة فقط كانت قادرة علي التكفير عن خطايا كل العالم إلي منتهي الزمان بعدها أستراح من عملة بالجلوس في يمين نفسة        

، الَ تَْبقَى بَْعُد ذَبِيَحةٌ َعِن الْ ( .. 26:  10) عب +    ِ بعد ما وضح بولس الرسول  ..  َخَطايَافَإِنَّهُ إِْن أَْخَطأْنَا بِاْختِيَاِرنَا بَْعَدَما أََخْذنَا َمْعِرفَةَ اْلَحق   

وكهنوتة والذبيحة التي قدمها في كل اآليات السابقة يتبقي شيء واحد يحذر منة كل  عظمة شخصية السيد المسيح والعهد الجديد        

ينَ أرتد خلفا لليهودية فلن يتبقى غير دينونة مخيفة ..  مسيحي      ( 27..) عدد  بَْل قُبُوُل َدْينُونٍَة ُمِخيٌف، َوَغْيَرةُ نَاٍر َعتِيَدةٍ أَْن تَأُْكَل اْلُمَضاد ِ  

أن عرفوا جقيقةعد من اآلخرين ، بل في الحقيقة دينونتهم أصعب ألنهم أرتدوا بيقعوا فيها مثلهم مثل كل من رفض ذبيحة الصليب        

..  َس بِِه َدنًِسا، َواْزَدَرى بُِروحِ الن ِْعَمةِ فََكْم ِعقَابًا أََشرَّ تَُظنُّوَن أَنَّهُ يُْحَسُب ُمْستَِحقًّا َمْن َداَس اْبَن هللاِ، َوَحِسَب َدَم اْلعَْهِد الَِّذي قُد ِ المسيح ..        

( .  29:   10) عب         

ا اْلبَارُّ فَبِاإِليَماِن يَْحيَا، َوإِِن اْرتَدَّ الَ تَُسرَّ بِِه نَْفِسي( .. 38:  10) عب    + هنا يتكلم عن مجموعة اليهود الذين قبلوا ظاهريا األيمان  .. أَمَّ  

نتيجة عدم ثباتهم وأرتدادهم عن  فعليا في حياتهم اليومية وكانت البالسيد المسيح وافداء علي الصليب لكنهم لم يعيشوا هذا األيمان        

األيمان المسيحي .        

ا نَْحُن فَلَْسنَا ِمَن االْرتَِداِد ِلْلَهالَِك، بَْل ِمَن اإِليَماِن الْقتِنَاِء النَّْفِس ( .. 39:  10+   ) عب  .. هنا يتكلم عن كل مسيحي قبل األيمان و  َوأَمَّ  

.. هذة المجموعة من المؤمنين ليستلضيقات كثيرة بسبب أيمانهم لكنهم أحتملوا للنهاية   عاشة و أختبر قوتة في حياتة ، وتعرضوا       

قابلة لألرتداد بل ألقتناء خالص النفس األبدي .        
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ا هَُو َظاِهرٌ بِاإِليَماِن نَْفَهُم أَنَّ اْلعَالَِميَن أُتِْقنَْت بَِكِلَمِة هللاِ، َحتَّى لَْم ( .. 3:  11) عب    + ْن َما يَُرى ِممَّ خلقة العالم حدثت وانتهت ..  يَتََكوَّ  

، لذلك ليس لنا غيرقبل وجود الجنس البشري ، بالتالي ال نستطيع األستعانة بأي شهود أثبات أو نفي ألن الموجود الوحيد هو اللة        

فشلت جميع النظريات العلمية التي تحاول أيجاد مصدر آخر لوجود األيمان بما قالة اللة في موضوع الخلق ... وحتي يومنا هذا        

.) المادة( أو شرح سبب تكونها        

، وإذا تتبعنا جميع مراحل عملية الخلق سنجدها جميعا  لم يتبقي غير المكتوب في سفر التكوين عن طريقة اللة في خلق الموجودات        

ويتضح لنا من ذلك ان مجرد قول اللة كان كافيا أليجاد الطاقة الالزمة لوجود المادة من العدم للة ( .. و بال أستثناء تبدأ بهذا : ) قال ا       

آلن سواء كانت ، حيث ان أي مادة معروفة لنا ا أما قولة ) لم يتكون مايري مما هو ظاهر( ، فهذا القول أثبت العلم الحديث صحتة       

إذا ما حاولنا الوصول ألصغر مكونتها إلي أجزاء صغيرة جدا اليمكن أن تراها بالعينصلبة ، سايلة أو غازية تتكون في حقيقتها        

تحتوي علي أجزاء أصغر منها تسمي ) الذرات( يستحيل رؤيتها بدون أكبر الميكروسكوبات المجردة  ، وهذة األجزاء الصغيرة جدا        

هكذا باأليمان بكالم اللة فقط نستطيع ان نفهم ما يدور حولنا ونعرف مقاصد اللة في حياتنا ية ... األلكترون       

َعٍة َوَغِريبٍَة، ألَنَّهُ َحَسٌن أَْن يُثَبََّت اْلقَْلُب بِالن ِْعَمِة، الَ بِأَْطِعَمةٍ ( .. 9:  13) عب +    ِ .. هذة  يَْنتَِفْع بَِها الَِّذيَن تَعَاَطْوَها  لَْم الَ تَُساقُوا بِتَعَاِليَم ُمتَنَو   

ؤمنين بنشر تعاليم تربط قداسة األنسان بماالتعاليم الغريبة يقصد بها بولس الرسول تعاليم المعلمين المتهودين الذين أرادوا تشكيك الم       

قلب األنسانقدسي األنسان لن يحدث مالم يتقدس ياكل من أطعمة أو األمتناع عن بعض األطعمة ، في حين أن المسيحية تعلم بأن ي       

مصدر التقديس و  إذ صار،  شلة في تقديس األنسانأوال وليس بممارسة طقوس معينة أو تعاليم الناموس الموسوي الذي ثبت ف       

التبرير هو شخص المسيح . هذا درس لنا جميعا حتي ندقق فيما نسمعة من اآلخرين من تعاليم و فحصها بكل دقة في ضوء تعاليم       

األنجيل مهما كان مصدر هذة التعاليم . الكتاب المقدس ، ورفض كل ما يتعارض أو اليتوافق مع        

مدينة أورشليم وهيكلها .. هذة نبوة كتابية عن دمار وخراب  ِدينَةٌ بَاقِيَةٌ، لِكنَّنَا نَْطلُُب اْلعَتِيَدةَ ألَْن لَْيَس لَنَا هُنَا مَ ( .. 14:  13+   ) عب   

حوالي ثالثة سنوات بعد كتابة هذة الرسالة إلي العبرانيين ونبوة عن أنتهاء كل مجد الديانة اليهودية وبداية عهد جديد وهيكل جديد       

العتيدة و كهنوت جديد ليس هاروني و ذبيحة جديدة أبطلت الحاجة إلي أي ذبيحة أخري . في المدينة مؤسس        
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 رحلة في رسالة يعقوب   : 

 

مثل أفسس أو كورونثوس أو غيرها ورسايل رعوية أرسلت إلي هذا نوع جديد من الرسايل ، فهناك رسايل أرسلت إلي بالد معينة    +  

)الجامعة( وهي ال تستهدف بلد معين أوشخص . كما أن هناك رسايل أطلق عليها أشخاص معينة مثل تيموثاوس ، تيطس أو فليمون        

معين ولكنها موجها إلي الجميع وخاصة اليهود المتنصرين الذين تشتتوا في أماكن كثيرة .       

يعقوب ، أثنان من بطرس ، ثالثة من يوحنا وواحدة من يهوذا : ة من سبعة وهمهي أول هذة المجموعة المتكونوتعتبر هذة الرسالة        

( 2: 12) أع الحبيب وهذا أستشهد في وقت مبكر +   هناك أكثر من شخصية بهذا األسم )يعقوب( ، أحدهم يعقوب أبن زبدي أخو يوحنا   

وهناك يعقوب الصغير ) أبن حلفي( وهو أحد الرسل لكنة لم يكتب أي رسالة ، ولكن المؤكد ان الكاتب هو يعقوب أبن خالة الرب        

( وصار أحد  7:  15كو 1الذي بدأ حياتة غير مؤمنا برسالة السيد المسيح ولكنة آمن بعد ذلك بعد قيامة الرب من بين األموات )        

يهوذا وأمهما مريم ( .. وهو أيضا أخو يهوذا كاتب رسالة 9: 2( ، ) غال 17: 12) أع ي الكنيسة األولي في أورشليم األعمدة ف        

زوجة كلوبا وهي أخت السيدة العذراء .        

(15الرسمي لها )أع المسؤل األول عن كنيسة أورشليم والمتحدث ( و كان يعقوب 13: 1) أع المنتظرين يوم الخمسين كان ضمن    +  

ُسِل إاِلَّ يَْعقُوب( .. 19:   1يأعتبارة من المعتبرين الذين تسلم منهم الخدمة لألمم ) غال  ولجأ ألية بولس         َولِكنَّنِي لَْم أََر َغْيَرهُ ِمَن الرُّ

ب ِ       ( 18:   21( ، ) أع 13:   15) أع وكان يعقوب بصفة مستمرة وسيط صلح بين بولس والمقاومين لة  .. أََخا الرَّ  

  ..  

ظلم األغنياء للفقراء المسيحيين وليس كاألضطهاد الذي ان أورشليم لم تكن قد خربت بعد ، أما األضطهاد المذكور في الرسالة فهو        

م.  65م. أو نيرون سنة  95دومتيان سنة        

أي قبل خراب أورشليم والهيكل بحوالي ستة سنوات وتشتت اليهود في كل العالم ، ولكن  64+   وفي الحقيقة كتبت هذة الرسالة سنة    

آمنوا وتشتتواحدث شتات قبل هذا بسبب مطاردة اليهود لمن آمن بالمسيح وكان بولس أحد المطاردين لهم ، ولهؤالء اليهود الذين        

هذة الرسالة .  يكتب يعقوب       

 +   تقسيمات الرسالة  : 

األيمان والتجارب المتنوعة    :    األصحاح األول                             

دور األعمال في إظهار األيمان السليم  :    األصحاح الثاني                              

خطورة اللسان والتصرف بحكمة   :    األصحاح الثالث                             

أسباب الخصومات والتصرف بلياقة   :      األصحاح الرابع                             

األيمان وحياة الصالة  :    األصحاح الخامس                             

َعةٍ اِْحِسبُوهُ ُكلَّ ( .. 2: 1+   ) يع  ِ أنسي كل شيء وتذكر بأي تجرية  ك.. حينما يسمح اللة ل  فََرحٍ يَا إِْخَوتِي ِحينََما تَقَعُوَن فِي تََجاِرَب ُمتَنَو   

ليست عقاب أو تأديب لكنها عالج لضعف معين فيك أو قد تكون طريقة اللة شيء واحد فقط ) اللة أبيك الذي يحبك بشدة( والتجربة        

لذلك البد أن تفرح ألنك انت الرابح من هذة التجربة لتقتني فضيلة معينة ليست عندك ربما فضيلة األحتمال أو الصبر أو غيرها        

،  وتأكد تماما أن عين اللة عليك طوال التجربة ويتدخل في الوقت المناسب ليرفع عنك التجربة ولن يسمح لك باألنهياربسببها إطالقا       

..  ألَنَّهُ هَُو يَْجَرُح َويَْعِصُب. يَْسَحُق َويََداهُ تَْشِفيَانِ لقال لك : ا سألت أيوب الذي خاض تجارب قاسية وكثيرة عن أختبارة مع اللة  وإذ        

( .  18:   5) أيوب        
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فَْليَْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي يُْعِطي اْلَجِميَع بَِسَخاٍء َوالَ يُعَي ُِر، فََسيُْعَطى َوإِنََّما إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، ( ..  5: 1) يع +     

أن نصلي من أجل ان يعطينا الرب .. ردود أفعالنا في مواجهة التجارب مختلفة و متعددة وينصح يعقوب   لَهُ          

الحكمة التي بها نواجة التجربة ، وقد رأينا من التاريخ كيف تعامل يوسف في مواجهة خطية الزنا بحكمة عظيمة        

أمام نفس التجربة ولم تكن لدية الحكمة ، وطلب الحكمة في الصالة من اللة البد ان يستجيب وكيف فشل داوود        

لها اللة ألنها حسب إرادتة .        

.  فِي اْلغََضبِ إِذًا يَا إِْخَوتِي األَِحبَّاَء، ِليَُكْن ُكلُّ إِْنَساٍن ُمْسِرًعا فِي االْستَِماعِ، ُمْبِطئًا فِي التََّكلُِّم، ُمْبِطئًا ( .. 19: 1) يع +     

أحيانا ورجال اللة القديسين غضبوا أمثال كرد فعل أنفعالي ليس خطية في حد ذاتة ، المسيح نفسة غضب الغضب        

اللة( . إذن الدافع الذي يدفعك للغضب  بر   موسي , أيليا أو غيرهم ولكن أسباب غضبهم كانت مقدسة و في إطار)       

ذي تعود علي الكالم الكثير في أي موضوع مع كل  هو الذي يحدد حكم اللة علي أنفعالك ، وكقاعدة الشخص ال       

َكثَْرةُ  ( ..  19:   10وكما يقول سفر األمثال ) أم من يقع في خطية الغضب الذي ال يصنع براللة الناس هو أكثر        

ابُِط َشفَتَْيِه فَعَاقِلٌ       ا الضَّ ..  اْلَكالَِم الَ تَْخلُو ِمْن َمْعِصيٍَة، أَمَّ  

ْرآةٍ، ألَنَّهُ إِْن َكاَن أََحٌد َساِمعًا ِلْلَكِلَمِة َولَْيَس َعاِمالً، فَذَاَك يُْشبِهُ َرُجالً نَاِظًرا َوْجهَ ِخْلقَتِِه فِي مِ ( ..   23-24:   1) يع    +  

أمام المرآة فهي لن تضيف ألية أي شيء عندما يقف األنسان   ..َ فَإِنَّهُ نََظَر ذَاتَهُ َوَمَضى، َوِلْلَوْقِت نَِسَي َما ُهو          

كما هو و ولن تأخذ منة أي شيء .. لن تجعلة أكثر جماال أو قبحا ، بل هي تعكس تماما صورة صادقة لألنسان        

ليس كما يتمني أن يكون .. هكذا يكون ألوقوف أمام كلمة اللة ستكشف لألنسان حقيقتة الكاملة وتعطية صورة         

ولكن عندما نتجاهل كلمة اللة ونتجاهل كشفها لحقيقتنا نكون  ، صادقة عن نفسة في ضوء ما يقرأ من كلمة اللة        

مثل من ترك مكانة أمام المرآة ونسي ما كان منظرة أمامها أوال .        

  َكاِمٌل، قَاِدٌر أَْن يُْلِجَم  ألَنَّنَا فِي أَْشيَاَء َكثِيَرةٍ نَْعثُُر َجِميعُنَا. إِْن َكاَن أََحٌد الَ يَْعثُُر فِي اْلَكالَِم فَذَاَك َرُجلٌ ( .. 2:   3+   ) يع 

..من أصعب األمور في حياة الناس هو عدم العثرة في الكالم أو بمعني أدق عدم الخطأ في الكالم   ُكلَّ اْلَجَسِد أَْيًضا        

أوبدون آلخرين أو في الرد عليهم أو في شرح وجهة النظر لهم ، وكلما كانت عادة األنسان الثرثرة بداعي مع ا       

وقديما قال القديس أرسانيوس " تكلمت كثيرا فندمت وأما عن  فرص الخطأ في الكالم ،  داعي ، كلما تضاعفت         

الكمال المطلق ولكن المقصود هو القدرة علي التحكم في عدم  سكوتي فلم أندم قط " ، وليس المقصود بالكمال        

ب يسوع الذي لم يخطأ في حياتة أثناء الكالم مع اآلخرين وال مرة . األنزالق إلي األخطاء أو هو التشبة بالر       

ا ُمِمي( .. 8:   3) يع +    ُ. ُهَو َشر  الَ يُْضبَُط، َمْملُو  ُسمًّ َ ا الل َِساُن، فاَلَ يَْستَِطيُع أََحٌد ِمَن النَّاِس أَْن يُذَِّل ِ .. إذا كان   تًا َوأَمَّ  

) عجز كل الناس( عن التحكم في اللسان ، فمن يستطيع ؟؟ في الحقيقة هذا هو دورهذا هو رأي الوحي اآللهي        

ُهَوذَا اْلَخْيُل، نََضُع اللُُّجَم فِي أَْفَواِهَها ِلَكْي  الروح القدس الساكن داخلنا ، فهو الفارس الماهر الذي يقود الخيل         

ُهَوذَا السُّفُُن أَْيًضا، َوِهيَ ( وهو ربان السفينة الماهر الذي يقود السفينة  3:3)يع .. فَنُِديَر ِجْسَمَها ُكلَّهُ تَُطاِوَعنَا،        

لهذا (4:  3)يع   رِ ُد اْلُمِديَعِظيَمةٌ بِهذَا اْلِمْقَداِر، َوتَُسوقَُها ِريَاٌح َعاِصفَةٌ، تُِديُرَها َدفَّةٌ َصِغيَرةٌ ِجدًّا إِلَى َحْيثَُما َشاَء قَصْ          

(  3:   141.. ) مز  اْجعَْل يَا َربُّ َحاِرًسا ِلفَِمي. اْحفَْظ بَاَب َشفَتَيَّ صرخ داود قديما :        
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.. العداوة اْلُمَحاِربَِة فِي أَْعَضائُِكمْ ِمْن أَْيَن اْلُحُروُب َواْلُخُصوَماُت بَْينَُكْم؟ أَلَْيَسْت ِمْن ُهنَا: ِمْن لَذَّاتُِكُم  ( ..   1:  4) يع +     

سببها الطبيعة القديمة ) أو األنسان العتيق ( الموجودة و الخصومات المتبادلة بين الناس حتي بين المسيحيين منهم         

:   اآلتيفي كل انسان حتي المسيحي وهي ما نسمية الطبيعة الفاسدة الموروثة من آدم ، وقد عبر عنها مرقص ك       

يَرةُ: ِزنًى، فِْسٌق، قَتٌْل،  ِسْرقَةٌ، َطَمعٌ       ر ِ ، ُخْبٌث، َمْكٌر، َعَهاَرةٌ ألَنَّهُ ِمَن الدَّاِخِل، ِمْن قُلُوِب النَّاِس، تَْخُرُج األَْفَكاُر الش ِ  

ُس اإِلْنَسانَ         يَرةٌ، تَْجِديٌف، ِكْبِريَاُء، َجْهٌل. َجِميُع هِذِه الشُُّروِر تَْخُرُج ِمَن الدَّاِخِل َوتُنَج ِ    ( 21:  7.. ) مر   َعْيٌن ِشر ِ

ُب  َولِكن ِي أََرى نَاُموًسا آَخَر فِي أَْعَضائِي يَُحارِ .. كما صرخ بولس الرسول متوجعا من هذة الطبيعة الفاسدة        

      ! َمْن يُْنِقُذنِي ِمْن  نَاُموَس ِذْهنِي، َويَْسبِينِي إِلَى نَاُموِس اْلَخِطيَِّة اْلَكائِِن فِي أَْعَضائِي.  َوْيِحي أَنَا اإِلْنَساُن الشَِّقيُّ  

( .  23 –  24:  7.. ) رو  َجَسِد هذَا اْلَمْوتِ        

لنَّاُموَس. َوإِْن  الَ يَذُمَّ بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيَُّها اإِلْخَوةُ. الَِّذي يَُذمُّ أََخاهُ َويَِديُن أََخاهُ يَُذمُّ النَّاُموَس َويَِديُن ا( ..   11:   4+   ) يع   

والكالم أمام ء وزالت اآلخرين .. أنفتاح أعيننا علي أخطا  ُكْنَت تَِديُن النَّاُموَس، فَلَْسَت َعاِمالً بِالنَّاُموِس، بَْل َديَّانًا لَهُ        

ويجعل أو أعتاد علية   اآلخرين عنها هو عمل بشع جدا ، وفي الحقيقة يحط من قامة وقيمة األنسان الذي يفعل ذلك       

فَإِذَا ُكْنتُْم تَْنَهُشوَن َوتَأُْكلُوَن بَْعُضُكْم بَْعًضا،  وكما قال بولس ألهل غالطية :  سهال ليدينة اللة ويحاسبة منة هدفا        

( .. ليتنا نعتاد علي مدح اآلخرين علي ما قالوة أو عملوة من 15:  5.. ) غال  فَاْنُظُروا ِلئاَلَّ تُْفنُوا بَْعُضُكْم بَْعًضا        

أمور جيدة وإن لم يكن هناك ما نمتدحة ليتنا نصمت .        

.. ليست الخطية هي مجرد األمتناع عن   فََمْن يَْعِرُف أَْن يَْعَمَل َحَسنًا َوالَ يَْعَمُل، فَذِلَك َخِطيَّةٌ لَهُ (..  17:   4+   ) يع   

.. مثال أثنان  ان تفعلة فعل الشر ولكن في شريعة الكمال هي أيضا األمتناع عن فعل الخير الذي في مقدرتك        

متخاصمان وأنت لك دالة عند الطرفان ، لماذا ال تفعل شيء ليحل السالم ؟؟ أثنان بينهما سوء تفاهم وأنت         

أزمة نفسية ويحتاج لمن يسمعة .. لماذا ال تعطية أنتباهك ؟؟    جتاز تعرف سببة ، لماذا تقف بعيدا ؟؟ .. أنسان ي       

أنسان يعيش في عزلة وحيدا منفردا .. لماذا ال تتصل بة ؟؟ .. انسان لدية أفكار مشوشة من جهة اللة أو من        

     تساؤالت يبحث لها عن إجابة .. إن كنت تستطيع لماذا ال تفعل ؟؟  جهة الكنيسة أو      
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 رسالة بطرس األولي  : 

 

م. وهي 65) تركيا حاليا ( حوالي سنة هي رسالة كتبت إلي اليهود المشتتين في خمسة مقاطعات رومانية في آسيا الصغري    +  

في رسالة مهيأة ألن تنتقل إلي أماكن أخري بهدف تشجيع المسيحيين المضطهدين الذين صاروا غير مقبولين في الثقافة العالمية       

ذلك الوقت والذين يصفهم الكتاب بأنهم غرباء ونزالء .       

أنها كتبت من بابل ، والحقيقة ال توجد اي أدلة تاريخية علي أن بطرس الرسول ذهب إلي بابل وهي مدينة في العراقالرسالة  +   تشير   

صغيرة ليس لها أي شأن ، لكن األرجح سنة( ولكن في وقت بطرس كانت قرية  700وكانت مدينة عظمي في وقت سابق ) حوالي        

حالهم في سبي بابل . ان بابل هنا هو أسم رمزي يشير إلي روما حيث عاش المسيحيين كغرباء ونزالء مثلما كان         

بِيَن ِمْن َشتَاِت بُْنتَُس ( ..  1  - 2: 1بط 1) +      َوَغالَِطيَّةَ َوَكبَُّدوِكيَّةَ َوأَِسيَّا َوبِيثِينِيَّةَ، اْلُمْختَاِرينبُْطُرُس، َرُسوُل يَُسوَع اْلَمِسيحِ، إِلَى اْلُمتَغَر ِ

اَعِة، َوَرش ِ َدِم يَُسوَع اْلَمِسيحِ: ِلتُْكثَْر لَ       
وحِ ِللطَّ .. كان الشعب اليهودي ُكُم الن ِْعَمةُ َوالسَّالَمُ بُِمْقتََضى ِعْلِم هللاِ اآلِب السَّابِِق، فِي تَْقِديِس الرُّ  

اللة ألبراهيم ونسلة .. لكن بطرس هنا يفتح عيون مختارون للة كشعب لة من بين األمم ، وكان هذا متمثال في أختيلر يعرفون أنهم        

، كما لكنة أختيار بعلم اللة السابق قبل تأسيس العالم اليهود الذين قبلوا األيمان المسيحي أن أختيارهم ليس بحسب أنتسابهم ألبراهيم        

..  يَّنَُهْم ِليَُكونُوا ُمَشابِِهيَن ُصوَرةَ اْبنِِه، ِليَُكوَن هَُو بِْكًرا بَْيَن إِْخَوةٍ َكثِيِرينَ ألَنَّ الَِّذيَن َسبََق فَعََرفَُهْم َسبََق فَعَ ( ..   29:  8نقرأ في ) رو        

يِسيَن َوباِلَ لَْوٍم قُدَّاَمهُ فِي ( ..  4: 1أيضا في ) أف       ..  اْلَمَحبَّةِ َكَما اْختَاَرنَا فِيِه قَْبَل تَأِْسيِس اْلعَالَِم، ِلنَُكوَن قِد ِ  

َعٍة،  ِلَكْي تَُكوَن تَْزِكيَةُ   إِْن َكاَن يَِجُب  الَِّذي بِِه تَْبتَِهُجوَن، َمَع أَنَُّكُم اآلَن ( ..   6  – 7:   1بط  1)    + ِ تُْحَزنُوَن يَِسيًرا بِتََجاِرَب ُمتَنَو   

في الحياة  .. نَّهُ يُْمتََحُن بِالنَّاِر، تُوَجُد ِلْلَمْدحِ َواْلَكَراَمِة َواْلَمْجِد ِعْنَد اْستِْعالَِن يَُسوَع اْلَمِسيحِ إِيَمانُِكْم، َوِهَي أَثَْمُن ِمَن الذَّهَِب اْلفَانِي، َمَع أَ        

األقاربسواء كانت في شكل أمراض مختلفة أو ضيقة نفسية , مالية أو ضيقات من التي نعيشها البد أن تكون هناك بعض التجارب        

أثناء ولكن الذي الشك فية علي األطالق أننا لسنا بمفردنا  أو األصدقاء .. ومما ال شك فية أن اي تجربة البد ان تسبب بعض الحزن        

بِينَ ثقيل للتجربة .. عنا الحمل الويرفع ولكن المسيح نفسة يشترك معنا التجربة       بًا يَْقِدُر أَْن يُِعيَن اْلُمَجرَّ    .. ألَنَّهُ فِي َما هَُو قَْد تَأَلََّم ُمَجرَّ

ومثلما يزداد لمعان الذهب بعد تعرضة للنيران القاسية هكذا ستظهر أعمال المسيح فينا عندما نصمد أثناء التجربة. ( ..18:   2) عب         

ا َكِلمَ ( ..   24 –  25:   1بط  1+   )  : »ُكلَّ َجَسٍد َكعُْشٍب، َوُكلَّ َمْجِد إِْنَساٍن َكَزْهِر ُعْشٍب. اْلعُْشُب يَبَِس َوَزْهُرهُ َسقََط،  َوأَمَّ ِ ألَنَّ ب  ةُ الرَّ  

ْرتُْم بَِها      سواء طال العمر أو قصر فهو بالتأكيد يشبة العشب الذي يظهر صيفا وينتهي ..  فَتَثْبُُت إِلَى األَبَِد«. َوهِذِه ِهَي اْلَكِلَمةُ الَّتِي بُش ِ  

.. هذا هو األنسان أوال وأخيرا .. حتي لو ظهر للعشب زهرة جميلة ، فال بد أن تسقط الزهرة ، هكذا مجد األنسان سواءبقدوم الشتاء        

زهر العسب .. الشيء الوحيد الذي يثبت و يدوم وممتلكات ، سيسقط مثل كانت مكانة أجتماعية مرموقة أو درجات علمية أو أموال        

ودراستها وفهمها فهي الشيء الوحيد الخالد إلي األبد حتي بعدهي كالم اللة ، ليتنا ننتبة ونفعل كل ما في أستطاعتنا لنرتبط بكلمة اللة        

( .  33:  21.. ) لو   تَُزوالَِن، َولِكنَّ َكالَِمي الَيَُزولُ اَلسََّماُء َواألَْرُض ..  نهاية الكون كلة        

، بَْل َكعَبِيِد هللاِ ( .. 16:  2بط 1+   )  يَّةُ ِعْنَدهُْم ُستَْرةٌ ِللشَّر ِ .. ليس لفقدان األنسان حريتة أي عالقة أو مبرر  َكأَْحَراٍر، َولَْيَس َكالَِّذيَن اْلُحر ِ  

، وكان ، كان دانيال أسيرا لكنة أتخذ قرار أن اليشترك فيما يعملة الوثنيين ويتنجس بما يأكلون المختلفة  ليسلك بجهالة في الخطايا       

يوسف عبد فاقد تماما لحريتة الشخصية لكنة رفض خطية الزنا من سيدتة .. لذالك اليمكن أن تكون للظروف الخارجية التي نحتاز       

تليق بأوالد اللة . بها أي مبرر لنا لنسلك بطريقة ال       
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َ ( ..  12:   4بط  1) +    .. البلوي نَّهُ أََصابَُكْم أَْمٌر َغِريبٌ أَيَُّها األَِحبَّاُء، الَ تَْستَْغِربُوا اْلبَْلَوى اْلُمْحِرقَةَ الَّتِي بَْينَُكْم َحاِدثَةٌ، ألَْجِل اْمتَِحانُِكْم، َكأ  

تجربة ابراهيم أو المحرقة ممكن ان تكون أي تجربة قاسية جدا يسمح بها اللة في حياة األنسان ، ربما تكون علي مستوي قساوة        

قساوة تجربة أيوب وفقدان كل أوالدة و جميع ممتلكاتة .. وعندما تكون التجربة غير متوقعة وليست في الحسبان تكون أكثر صعوبة       

حن نعيش في هذا العالم فليس غريبا أو مستبعدا أن نجتاز بعض األالم ، هذا ممكن ان يحدث في أي وقت ، فاأليمان الحقيقيوطالما ن       

ِليَُكوَن لَُكمْ قَْد َكلَّْمتُُكْم بِهذَا بعض الضيقات ، كما ان تبعية المسيح أو التلمذة لة قد يصاحبها بعض األالم .. يبرهن علية و يؤكدة أجتياز        

.  ( 33:   16.. ) يو  فِيَّ َسالٌَم. فِي اْلعَالَِم َسيَُكوُن لَُكْم ِضيٌق، َولِكْن ثِقُوا: أَنَا قَْد َغلَْبُت اْلعَالَمَ        

 

 

 +++ 

 

 رسالة بطرس الثانية  : 

 

 +   تقسيم الرسالة  :   

تي تعين المؤمن علي حياة التقويالكلمة النبوية ال  األصحاح األول  :                           

الشرور الموجودة في األيام األخيرة   األصحاح الثاني  :                           

   األصحاح الثالث  :   مجيء الرب األخير                         

.. ليس  تَْجعَلُوا َدْعَوتَُكْم َواْختِيَاَرُكْم ثَابِتَْيِن. ألَنَُّكْم إِذَا فَعَْلتُْم ذِلَك، لَْن تَِزلُّوا أَبًَدا ِلذِلَك بِاألَْكثَِر اْجتَِهُدوا أَيَُّها اإِلْخَوةُ أَْن ( ..  10:   1بط  2) +     

هو من ، ألن هذا األختيار  المقصود ان المؤمن بجهادة الشخصي يستطيع ان يصل ليكون من الذين أختارهم اللة وعينهم للملكوت       

بُْطُرُس، َرُسوُل يَُسوَع اْلَمِسيحِ،سلطان اللة وحدة فقط .. وكما فهمنا في دراسة الرسالة األولي فهو أختيار تم في علم اللة السابق ..        

بِيَن ِمْن َشتَاِت بُْنتَُس َوَغالَِطيَّةَ َوَكبَُّدوِكيَّةَ َوأَِسيَّا َوبِيثِينِيَّةَ، اْلُمخْ         ( وهذا  2:  1بط 1.. ) تَاِريَن  بُِمْقتََضى ِعْلِم هللاِ اآلِب السَّابِقِ إِلَى اْلُمتَغَر ِ  

هو ان يعرف المسيحي مكانتة عند اللة فال يتشكك ( ، لكن األجتهاد هنا في الرسالة الثانية لبطرس  4: 1كان قبل تأسيس العالم ) أف         

شياطين لة من خالل الطبيعة الفاسدة الساكنة داخلة . وال يهتز أمام الضيقات وال يفقد الرجاء أمام حروب ال       

ُدسُّوَن بَِدَع َهالٍَك. َوإِْذ هُْم  َولِكْن، َكاَن أَْيًضا فِي الشَّْعِب أَْنبِيَاُء َكذَبَةٌ، َكَما َسيَُكوُن فِيُكْم أَْيًضا ُمعَل ُِموَن َكذَبَةٌ، الَِّذيَن يَ ..  ( 1: 2بط  2)    +  

بَّ الَِّذي اْشتََراهُْم، يَْجِلبُوَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َهالًَكا َسرِ       في  .. كلما أقتربنا من نهاية األيام ، كلما أزدادت شراسة الشيطان   يعًايُْنِكُروَن الرَّ  

الهجوم علي أيمان الكنيسة ، ليس عن عن طريق أضطهاد علني وقتل مثلما كانت األوضاع في القرون األولي ، فهذا ليس الوقت       

في هذا المناخ الجديد يقوم الشيطان بأدخال التعاليم الغريبة، والمناسب بعد أستقرار أوضاع الحرية الشخصية وقوانين حرية األنسان        

، ثم حماية التي تسمح بالنجاسة والزنا والشذوذ الجنسي وأحترام حقوق الطفل المدنية في أختيار وتحديد نوعية جنسة في المجتمع        

( 7: 2  تسا2هذة التعاليم الغير أخالقية بقوانين مدنية من داخل برلمانات الدول المختلفة ، وهذا هو) سراألثم ( الذي يعمل اآلن في )        

.. كتمهيد ألستعالن ضد المسيح  ْستَْعلَُن األَثِيمُ ألَنَّ ِسرَّ اإِلثِْم اآلَن يَْعَمُل فَقَْط، إِلَى أَْن يُْرفََع ِمَن اْلَوَسِط الَِّذي يَْحِجُز اآلَن، َوِحينَئٍِذ َسيُ         

نهاية األزمنة .        
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في العصر الحديث .. والكارثة انهم سيتكلمون بأسم الدينمثلما أنتشر األنبياء الكذبة قديما قبل السبي ، سيحل مكانهم معلمون كذبة    +  

َوَسيَتْبَُع َكثِيُروَن تَْهلَُكاتِِهْم. ، وبالفعل سيتسببون في هالك كثيرين .. من فوق بعض المنابر ومن خالل كتب تحمل أفكارهم المدمرة        

ا نري اآلن بدأت الصورة وكم( .. ونالحظ ان زمن الفعل هو في المستقبل 2:  2بط  2.. )  الَِّذيَن بَِسبَبِِهْم يَُجدَُّف َعلَى َطِريِق اْلَحق ِ        

، اما الذين تكتمل وتصير أكثر وضوحا ، وهذا يؤكد األهمية القصوى في فهم كالم اللة والتمسك بشدة بتعاليم الكتاب والكنيسة        

ان يقال عنهم سيرتدون عن األيمان فهم أصال ليسوا من شعب المسيح ولم يختبروا معرفة الرب المعرفة الحقيقية وبالتالي من الخطأ       

(2يو1.. )  ْم لَْيُسوا َجِميعُُهْم ِمنَّاِمنَّا َخَرُجوا، لِكنَُّهْم لَْم يَُكونُوا ِمنَّا، ألَنَُّهْم لَْو َكانُوا ِمنَّا لَبَقُوا َمعَنَا. لِكْن ِليُْظَهُروا أَنَّهُ .. كانوا أتباع المسيح        

َوأَنَا أُْعِطيَها َحيَاةً أَبَِديَّةً، َولَْن تَْهِلَك إِلَى األَبَِد، َوالَ .. أما أوالد المسيح الثابتين فية فهؤالء ال سلطان ألفكار الشيطان أن تأخذهم بعيدا        

( .  28:   10.. ) يو   يَْخَطفَُها أََحٌد ِمْن يَِدي       

ِ َواْلُمَخل ِِص يَُسوَع اْلَمِسيحِ ( .. 20:   2بط  2+   )  ب  ، يَْرتَبُِكوَن أَْيًضا فِيَها، ألَنَّهُ إِذَا َكانُوا، بَْعَدَما َهَربُوا ِمْن نََجاَساِت اْلعَالَِم، بَِمْعِرفَِة الرَّ  

الذين أنحصرت معرفتهم عن اللة أوكالم عن المعلمين الكذبة  .. هو أستكمال ال  فَيَْنغَِلبُوَن، فَقَْد َصاَرْت لَُهُم األََواِخُر أََشرَّ ِمَن األََوائِلِ        

المسيح لمجرد المعرفة العقلية أو مجرد معلومات .. أما المعرفة األختبارية أو التطبيقية في الحياة فلم يعرفوها ولم يذوقوا حالوة       

ن علي كسر الوصية .، فهؤالء المعلمين الكذبة يحللون لغيرهم فعل الشر ويتحايلوالعشرة معة        

اِدِق: »َكْلٌب قَْد َعاَد إِلَى قَْيئِِه«، َو»ِخْنِزيَرةٌ ُمْغتَِسلَةٌ إِلَى َمَراَغةِ ( ..  22:   2بط  2+   )  .. أستخدم  اْلَحْمأَةِ قَْد أََصابَُهْم َما فِي اْلَمثَِل الصَّ  

وقتها ، وهذا أستدالل علي أن تصرفات  القديس بطرس كال من الكلب والخنزير كمثال ألنها حيوانات نجسة في المفهوم اليهودي       

      المعلمين الكذبة هي تصرفات نجاسة وأنة التغيير حقيقي في حياتهم بعد ما عرفوا طريق المسيح بل هم داخليا بال تغيير مثل الكلب

      الذي أفرغ ما بداخلة مرة ثم عاد إلي نفس القيء مرة أخري ، وأيضا هم بال تغيير خارجي  مثل الخنزير الذي أغتسل مرة من  

القذارة الخارجية و لكنة عاد وتمرغ في الطين مرة أخري .        

ِ، الَِّذي بِ ( .. 12:   3بط  2+   )  ب  ..كان   ِه تَْنَحلُّ السََّماَواُت ُمْلتَِهبَةً، َواْلعَنَاِصُر ُمْحتَِرقَةً تَذُوبُ ُمْنتَِظِريَن َوَطاِلبِيَن ُسْرَعةَ َمِجيِء يَْوِم الرَّ  

بطرس يعمل في صيد السمك ، كل ما يعرفة هو أنواع السمك و مواعيد الصيد المناسبة و أماكن تجمع السمك و طريقة الصيد ،        

األنفجارات النووية من التحلل السريع للغالف الجوي وتحلل العناصر األوليةلكن عندما يتكلم في هذة اآلية عن ما يحدث في حالة        

َعاِلِمينَ :    عناصرها األولية وهي ما نسمية نحن اآلن ) الذرة( ، البد أن نستنتج أنها ليست لغة صياد سمك ولكنة روح اللةللمادة إلي        

ةٌ قَطُّ بَِمِشيئَ       . ألَنَّهُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ ةِ اْلِكتَاِب لَْيَسْت ِمْن تَْفِسيٍر َخاص ٍ الً: أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ يُسوَن َمُسوقِيَن ِة إِْنسَ هذَا أَوَّ اٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ اْلِقد ِ  

وحِ اْلقُُدِس       ( .  20  – 21:  2بط   2.. )   ِمَن الرُّ  
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 اختبر معلوماتك 

  من رسالة تيطس

 +   ما هي مواصفات الشخص الذي يقوم بعمل رعوي في الكنيسة ؟ 

أساسية في راعي الكنيسة ؟ +   لماذا كانت صفة إضافة الغرباء والتعفف صفة   

 +   ترك بولس تيطس في كريت لتكيل األمور الناقصة ..ما هي ؟

 +   ما هي جنسية تيطس ؟

 من رسالة فليمون 

؟  2+   من هي أبيفية ومن هو أرخبس المذكوران في عدد   

 +   ما معني أسم أنسيموس ؟ 

 من رسالة العبرانيين

ما معني األسم ملكي صادق ؟ +     

( كالم عن مسكن حقيقي ، فما هو المسكن الغير حقيقي ؟8) عب +   في   

( ؟ 11:   9ما هي الخيرات العتيدة في ) عب +     

 +   كيف قارن بولس بين فاعلية دم المسيح ودم ذبايح العهد القديم ؟ 

عمل المسيح ككاهن أعظم عن رؤساء الكهنة في العهد القديم ؟ كيف أختلف    +  

( هو بمثابة وضع أقل من الماليكة ؟9:  2األبن في ) عب لماذا تجسد +     

( ؟ 3لماذا دعا بولس العبرانيين بلقب شركاء الدعوة السماوية في ) عب    +  

( ما سبب رعب البشرية من الموت ؟ 15:   2+   ) عب   

 +   لماذا أمتنع بولس عن ذكر أسمة في بداية الرسالة ؟ 

عبرانيين ؟ماهو تعريف األيمان حسب رسالة ال+     

( ؟ 5:  10+   ماذا يقصد بعبارة هيأت لي جسدا في )عب    

 من رسالة يعقوب 

أثناء التجربة ؟+   لماذا يطلب يعقوب من المؤمنين بالفرح   

 +   ما هو تشبية يعقوب لمن يسمع كلمة اللة واليعمل بها ؟

 +   ما هي الديانة الطاهرة النقية في نظر يعقوب ؟ 

 رسالتي بطرس

ما هي الزينة التي يطلبها بطرس الرسول من المرأة ؟ +     

أذكر بعض الدينونات التي ذكرتها الرسالة الثانية علي من خالف الوصايا ؟    +  

 +   أستخرج إشارة عن الثالوث من الرسالة األولي ؟ 

( يتكلم عن والدة ثانية . فمتي تمت الوالدة األولي ؟3:  1بط 1+   في )   
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أذكر كيف أكتسب بولس محبة وقبول فليمون لرجوع أنسيموس اعبد الهارب ؟    1  

 

( ؟  4 –  6:  6عن من يتكلم بولس في ) عب    2  

 

أذكر ماهي أوجة الشبة بين ملكي صادق و المسيح ؟    3  

 

( يظهر فيها الثالوث األقدس ؟  9أذكر آية في ) عب    4  

 

وتيموثاوس مسجونان في روما . أذكر آية تؤيد هذة الحقيقة ؟ كان بولس    5  

 

( ؟  12:   2بط  1ما المقصود " بيوم األفتقاد " في )    6  

 

. أذكر الشواهد ؟ بطرس عن عدة أنواع من الخضوع تكلم    7  

 

أذكر أحداث في رسالة بطرس الثانية تثبت ان بطرس هو كاتب الرسالة ؟    8  

 

9     

 

10    


