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صا َياكَ ِ .ب َع ْدلِكَ أَحْ ِي ِني ( مز ) 119
هأ َ َنذَا قَ ِد ا ْشتَ َهيْتُ َو َ
يمكنك تنزيل الدراسة من موقع كنيسة أبوسيفين
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دراسة في رسالة أفسس  ,فيلبي  ,كولوسي
تسالونيكي األولى والثانية  ,تيموثاوس األولى والثانية
رحلة في رسالة أفسس :
 +أفسس مدينة في أسيا الصغرى (تركيا حاليا) وتعتبر من أكبر مدنها وشعبها متعلم و مثقف بالثقافة اليونانية .بعد انتصار الرومان
علي اليونانيين بدأت فترة إذدهار في هذة المنطقة فتحولت مدينة أفسس إلي أكبر مركز تجاري وكانت الوثنية هي العبادة الوحيدة
المعروفة هناك فكانوا يتعبدون لأللة (أرطاميس) أالهة الخصب وكانت أفسس بها أكبر هياكل أرطاميس في كل آسيا الصغري
وجذب هذا الهيكل آالف الحجاج من كل ناحية وانعكس هذا علي النمو األقتصادي للمدينة فبنيت هياكل متعددة والبيوت الفاخرة
واألماكن التجارية .
 +هذة الرسالة هي واحدة من مجموعة رسايل كتبها بولس الرسول أثناء وجودة في السحن في روما وهم  :رسالة أفسس و فيلبي و
رسالة كولوسي والرسالة إلي فليمون وتسمي ( مجموعة رسايل السجن ).
 +قام بولس الرسول في نهاية رحلتة التبشيرية الثانية وكان معة أكيال و بريسكال ومكث هناك مدة قصيرة ولكنة عاد وزارها مرة
ثانية في الرحلة الثالثة ومكث فيها أكثر من ثالثة سنوات وأسس فيها كنيسة قوية بها خدمة قوية ومنتظمة وبها قسوس كثيرين
س ِة  ..وقد أستشعر بولس بأقتراب الخطر من كنيسة أفسس
عى ق ُ ُ
س َل ِإلَى أَفَ ُ
س َوا ْستَ ْد َ
وس ْال َكنِي َ
س أ َ ْر َ
س َ
س َ
( أع َ : )17 : 20ومِ ْن مِ يلِيت ُ َ
ُس فِي َها
الر ِعيَّ ِة الَّتِي أَقَا َم ُك ُم ُّ
يع َّ
الرو ُح ْالقُد ُ
لذلك حذر خدام الكنيسة وهو في روما ( أع  : ) 28-30 : 20اِ ْحت َِر ُزوا اِذًا أل َ ْنفُ ِس ُك ْم َو ِل َجمِ ِ
الر ِعيَّةِ.
علَى َّ
سيَ ْد ُخ ُل بَ ْينَ ُك ْم ِذئَابٌ خَاطِ فَةٌ الَ ت ُ ْش ِف ُق َ
ساقِفَةًِ ،لت َْر َ
سةَ هللاِ الَّتِي ا ْقتَنَاهَا بِدَمِ هِ 29 .ألَنِي أ َ ْعلَ ُم هذَا :أَنَّهُ بَ ْع َد ِذهَابِي َ
ع ْوا َكنِي َ
أَ َ
ور ُم ْلت َ ِويَ ٍة ِليَ ْجت َ ِذبُوا التَّالَمِ يذَ َو َرا َءهُ ْم ..
َومِ ْن ُك ْم أ َ ْنت ُ ْم َ
سيَقُو ُم ِر َجا ٌل يَت َ َكلَّ ُمونَ بِأ ُ ُم ٍ
علَيْكَ  :أَنَّكَ ت ََر ْكتَ َم َحبَّتَكَ األُولَى.
وبالفعل وبعد أقل من  40سنة نري هذا الخطر معلن في سفر الرؤيا ( رؤ  : ) 4-5 :2لك ِْن ِع ْندِي َ
سقَ ْ
َارتَكَ مِ ْن َمكَانِ َها ،إِ ْن لَ ْم تَتُبْ ..
ع ْن قَ ِري ٍ
طتَ َوتُبْ َ ،وا ْع َم ِل األ َ ْع َما َل األُولَىَ ،وإِالَّ فَإِنِي آتِيكَ َ
فَا ْذ ُك ْر مِ ْن أَيْنَ َ
ب َوأُزَ حْ ِز ُح َمن َ
 +تعبير ( في المسيح ) هو تعبير مألوف ومتكرر في غالبية كتابات بولس الرسول وهنا في هذة الرسالة تكرر حوالي عشرين مرة و
يقصد بة أن بعد ما صارت الكنيسة جسد المسيح وعروسة صار كل ما هو للمسيح هو أيضا للكنيسة سواء كان الموت مع المسيح
ونوال التبرير المجاني أو الدفن معة من خالل المعمودية أو إختبار قوة قيامتة في حياة التوبة والوعد بأمجاد الصعود والجلوس مع
اآلب في السماويات  ،وهذا التعبير ( في المسيح ) تعلمة بولس وأختبرة عمليا عند ظهور المسيح لة في الطريق لدمشق ألضطهاد
ض َ
ط ِه ُدنِي؟  ..وهنا أدرك بولس ان المسيحيين والمسيح هم كيان واحد .
َاولُ! ِل َماذَا تَ ْ
َاولُ ،ش ُ
المسيحيين عندما سمع المسيح يقول لة  :ش ُ
 +الكنيسة في أفسس تأسست حوالي سنة  52ميالدية ولكن الرسالة التي كتبها بولس الرسول لهم كانت بعد ذلك بحوالي ستة سنوات .
والكنيسة في العهد الجديد ليست إمتداد لليهودية في العهد القديم  ،لكنة كيان منفصل كان في فكر اللة قبل تأسيس الكون أو بدايتة
ِيس ْالعَالَ ِمِ ،لنَ ُكونَ قِدِيسِينَ َوبِالَ لَ ْو ٍم قُدَّا َمهُ فِي ْال َم َحبَّ ِة ( ..أف  )4 :1هذا الكيان أسسة اللة هنا علي
َارنَا فِي ِه قَ ْب َل ت َأْس ِ
الزمنية َ :ك َما ا ْخت َ
األرض ليرتبط بالمسيح في السماء وهو كيان يضم المسيحيين من كل العالم وبعض اليهود الذين يخلصون في نهاية األزمنة  .وهذا
س َبقَ
س َبقَ فَ َع َرفَ ُه ْم َ
الوجود األزلي في فكر اللة يوضح قيمة الكنيسة في نظر الرب وقيمة كل فرد من أعضاء هذة الكنيسة  :أل َ َّن الَّذِينَ َ
عاهُ ْم،
فَ َعيَّنَ ُه ْم ِليَ ُكونُوا ُمشَابِ ِهينَ ُ
عاهُ ْم أ َ ْيضًاَ .وا َّلذِينَ َد َ
سبَقَ فَ َعيَّنَ ُه ْم ،فَه ُؤالَءِ َد َ
ِيرينَ َ .والَّذِينَ َ
ص َ
ورة َ ا ْبنِهِِ ،ليَ ُكونَ ه َُو بِ ْك ًرا بَيْنَ ِإ ْخ َوةٍ َكث ِ
فَه ُؤالَءِ بَ َّر َرهُ ْم أ َ ْيضًاَ .والَّذِينَ بَ َّر َرهُ ْم ،فَه ُؤالَءِ َم َّج َدهُ ْم أَ ْيضًا  ( .رو  )29 : 8هذا هو مجد الكنيسة ومجد المسيحيين في السماء .
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 +تتشابة مواضيع الرسالة إلي أفسس مع مواضيع الرسالة إلي كولوسي من حيث سيادة المسيح وشمولية الخالص وموت األنسان
العتيق ونمو األنسان الجديد ولكن فيما تشدد الرسالة إلي كولوسي علي ألوهية المسيح ورياستة تعطي الرسالة إلي أفسس األولوية
لموضوع الكنيسة كجسد المسيح .
 +تقسيم الرسالة :
اصحاحات

3 - 1

أمتيازات الكنيسة كأعضاء في جسد المسيح

اصحاحات

6 - 4

ألتزامات أو مسؤليات أعضاء الكنيسة

 +علي الرغم من وجود الكثير من الضعفات و السلبيات في وسط الكنيسة في القرن األول الميالدي  ،لكنك تجد بولس الرسول يتكلم
ع،
ِيح يَ ُ
سو َ
معهم علي أنهم ( قديسين ) فمثال في الرسالة إلي كورنثوس  :إِلَى َكنِي َ
ور ْنث ُ َ
س ِة هللاِ الَّتِي فِي ُك ِ
وسْ ،ال ُمقَ َّدسِينَ فِي ْال َمس ِ
ْ
يع ْال َم ْو ُجودِينَ فِي ُرومِ يَةَ ،أَحِ بَّا َء هللاَِ ،م ْدع ُِوينَ قِدِيسِينَ ...
ال َم ْدع ُِوينَ قِدِيسِينَ 1 ( ..كو  ، )2 :1وفي الرسالة إلي رومية  :إِلَى َجمِ ِ
ِيس ْالعَالَ ِمِ ،لنَ ُكونَ قِدِيسِينَ َوبِالَ لَ ْو ٍم قُدَّا َمهُ فِي ْال َم َحبَّ ِة ...
َارنَا فِي ِه قَ ْب َل تَأْس ِ
( رو  ، )7 : 1وهنا في الرسالة إلي أفسس َ :ك َما ا ْخت َ
( أف  .. )4 : 1وستالحظ ان هذا الموضوع بدأ منذ العهد القديم منذ ان أختار اللة لة شعب معين من بين الشعوب فكان هذا بمثابة
الربُّ َ ،وقَ ْد َمي َّْزت ُ ُك ْم مِ نَ ال ُّ
ب ِلت َ ُكونُوا لِي  ..فما بالكم األن
ُّوس أَنَا َّ
تقديس فنقرأ في ( الَ : )26 : 20وت َ ُكونُونَ لِي قِدِيسِينَ ألَنِي قُد ٌ
شعُو ِ
في عهد النعمة بعد ان سكن الروح القدس فى األنسان المسيحي ؟  ..صار القديس ليس فقط تخص من أنتقل للسماء بعد ان عاش علي
األرض أمينا للرب  ،ولكن كل إنسان مسيحي هو قديس أي انة عضو في جسد المسيح القدوس وهيكل يسكنة الروح القدس  .وأمام
عا ُك ْمُ ،كونُوا أ َ ْنت ُ ْم أَ ْيضًا قِدِيسِينَ فِي ُك ِل
ير ْالقُد ِ
ُّوس الَّذِي َد َ
هذا الشرف العظيم فعلى المسيحي مسؤلية إظهار هذة القداسة في حياتة  :نَظِ َ
ِيرةٍ 1 ( ..بط . )15 : 1
س َ
 +أنت لست مسيحي بالصدفة أو ألنك من أسرة مسيحية  ،ولكنك انت بصفتك الشخصية كنت معروف لدي اللة قبل ان يخلق العالم و ما
يح
ب َي ُ
ام هللاِ َو َّ
سو َ
الر ِ
فية  ،أختيارك هو من اللة  ..تماما مثلما أختار بعض المالءكة ليكونوا أبرار و قديسين  :أُنَا ِشدُكَ أَ َم َ
ع ْال َم ِس ِ
سبَقَ فَ َعيَّنَنَا
َو ْال َمالَئِ َك ِة ْال ُم ْخت َِارينَ 1 ( ..تيمو  ، )21 : 5ولكن مع فارق عظيم جدا وهو ان أختيارك كان لتصير من أبناء اللة ِ :إ ْذ َ
س َّرةِ َمشِيئَتِ ِه  ( ..أف  ، )5 :1وهذا الشرف العظيم حتي المالءكة لم تنالة .
لِلتَّبَنِي بِيَ ُ
سو َ
س َ
ب َم َ
ِيح ِلنَ ْف ِسهَِ ،ح َ
ع ْال َمس ِ
+

س ْل َ
صيَ ِة  ( ..في  ، )2: 2الشيطان هو صاحب السلطان علي الهواء
ِيس ُ
ان ْال َه َواءِ ُّ ،
ب َرئ ِ
وح الَّذِي يَ ْع َم ُل اآلنَ فِي أَ ْبنَاءِ ْال َم ْع ِ
س َ
َح َ
ط ِ
الر ِ
اآلن من خالل ما يرسلة علي شاشات التليفزيون والقنوات الفضاءية التي تنشر الفساد والمعلومات المغلوطة عن المسيحية و الكتاب
المقدس ومن خالل تقديم برامج متنوعة لها هدف واحد وهو تحطيم األخالقيات وهذ ما أسماة بولس (سر األثم) في(  2تسا )7 : 2
اإلثْ ِم اآلنَ يَ ْع َم ُل فَقَ ْ
ست َ ْعلَ ُن األَثِي ُم  ..أي ان كل ما يحدث حولنا من
سيُ ْ
سطِ الَّذِي يَح ِْج ُز اآلنَ َ ،وحِ ينَئِ ٍذ َ
ط ،إِلَى أ َ ْن ي ُْرفَ َع مِ نَ ْال َو َ
أل َ َّن س َِّر ِ
أنحالل خلقي لة نتيجة حتمية واحدة وهي أستعالن األثيم أي ظهور ضد المسيح .

ِيرةِ الَّتِي أ َ َحبَّنَا بِ َهاَ ،ونَ ْح ُن أَ ْم َواتٌ بِ ْال َخ َ
ِيح بِالنِ ْع َم ِة أَ ْنت ُ ْم
 +ا َهللُ الَّذِي ه َُو َ
ي فِي َّ
الرحْ َمةِ ،مِ ْن أ َ ْج ِل َم َحبَّتِ ِه ْال َكث َ
غنِ ٌّ
طايَا أَحْ يَانَا َم َع ْال َمس ِ
صونَ  ( ..في  ، )4 :2رحمة اللة ومحبتة الكثيرة ظهرت واضحة عندما لم يطبق علينا ما نستحقة من عقوبة الموت األبدي ..
ُم َخلَّ ُ
وعندما أعطانا ما ال نستحقة من أمجاد فهذة هي نعمتة  ،النعمة هي يد اللة الممدودة لألنسان ليس ألنة يستحق ولكنها نعمة مجانية
يعطيها اللة حتي لمن ال يستحق  ،ودور األنسان هو األيمان بما قدمة اللة لألنسان  ..ولكن المذهل جدا  ،ان هذا األيمان أيضا هو
عطية من اللة  ،أي جزء من نعمتة  ..وأمام هذا الفيضان الجارف من محبة اللة ونعمتة  ،يستد فم كل أنسان .
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ع  ..هل الحظت معي أن جميع األفعال في هذة اآلية كلها
س َما ِويَّا ِ
سنَا َم َعهُ فِي ال َّ
ِيح َي ُ
سو َ
 ( +في َ : )6: 2وأَقَا َمنَا َم َعهَُ ،وأَجْ لَ َ
ت فِي ْال َمس ِ
في صيغة (الماضي)  ،أي أنها قد تمت فعال  ..فالرب كنتيجة ألنة ( أحبنا) من خالل الصليب ( في  ، )4 :2ترتب علي ذلك أنة في
قيامتة ( أقامنا ) معة  ،وعند صعودة للسماء ( أجلسنا ) معة في السماويات  ،فالكنيسة هي جسد المسيح الذي صعد إلي السماء منذ
ألفين سنة  ،وبعد أنتهاء رحلتنا الجسدية في األرض  ،لن يبحث لك المسيح عن مكان في السماء  ،ألنك أنت فعال في السماء من
خالل المسيح رأس الكنيسة و عريسها .
 +تكلم بولس الرسول عدة مرات عن ما يقول عنة ( السر ) ويقصد بة ما لم يتكلم عنة أحد قبل بولس سواء في العهد القديم أو الجديد ،
مثلما قال في ( 1كو  : )51 : 15ه َُوذَا س ٌِّر أَقُولُهُ لَ ُك ْم :الَ ن َْرقُ ُد ُكلُّنَاَ ،ول ِكنَّنَا ُكلَّنَا نَتَغَي َُّر ،..في الحقيقة إذا أعتبرنا كل كالم بولس الرسول
هو وحي من الروح القدس فليس لنا أي بديل إال أن نعرف ونفهم ما يقصدة بولس بهذة ( األسرار) إذا كنا جادين في دراسة الكتاب .
ع َّرفَنِي بِالس ِِر  ..وهذا السر أعلنة لة السيد المسيح  :ت َ ْقد ُِرونَ أ َ ْن تَ ْف َه ُموا د َِرايَتِي
 +في ( في  ) 3: 3يكشف عن سر آخر  :أَنَّهُ بِإِ ْعالَ ٍن َ
ِيح  ( ..في  ، )4 :3وهذا السر هو أن كل أمم األرض وليس اليهود فقط لهم الحق في كل المواعيد وشركاء في ميراث
بِس ِِر ْال َمس ِ
األبدية من خالل األيمان بالسيد المسيح ( في  : )6 :3أ َ َّن األ ُ َم َم ُ
اإل ْن ِجي ِل  ..وان
يرا ِ
ث َو ْال َج َ
ش َركَا ُء فِي ْالمِ َ
ِيح بِ ِ
س ِد َون ََوا ِل َم ْو ِع ِد ِه فِي ْال َمس ِ
وم ُم ْنذُ
ِير ْال َجمِ ي َع فِي َما ه َُو ش َِر َكةُ الس ِِر ْال َم ْكت ُ ِ
كنيسة العهد الجديد لم يعلن عنها أحد من أنبياء العهد القديم ألنها كانت سر مكتوم َ :وأُن َ
ُور فِي هللاِ خَا ِل ِ ْ
ِيح ( ..في )9 :3
يع ِب َي ُ
سو َ
ال ُّده ِ
ع ْال َمس ِ
ق ال َجمِ ِ
 +األصحاحات الثالثة األخيرة توضح أهمية السلوك المسيحي السليم في وسط العالم وتؤكد علي أهمية األلتزام بمسؤليتنا كأوالد اللة
سواء كان هذا في داخل بيوتنا أو في مجتمعنا الكنسي أو في أماكن العمل أو مجتمعاتنا الخارجية وسط كل الناس  ،فالبد ان تظهر
هذة المسؤلية في تصرفتنا وسلوكنا وكالمنا ونحن في العالم  ،فيؤكد علي األلتزام بالسلوك المتواضع والوداعة و المحبة و األحتمال،
مبتعدين عن النجاسة والزنا والطمع و الكذب و الغضب والكالم بحكمة و لياقة و تجنب السخط و الصياح وكالم السفاهة ،بل كأوالد
اللة مملؤين لطفا و شفوقين و متسامحين
واألبتعاد عن الخمر و المسكر و فاهمين كالم اللة و إرادتة وشاكرين لة وخاضعين بعضنا لبعض في داخل األسرة الواحدة .
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رحلة في رسالة فيلبي :
 +رسالة أخري ضمن مجموعة كتبها وأرسلها بولس الرسول في فترة وجودة في سجن روما حيث ظل هناك فترة طويلة حوالي
سنتان من  60 – 62ميالدية .
 +لم يكن في مخطط بولس الرسول ان يذهب ويبشر في فيلبي ولكن الروح القدس تدخل في ذلك كما نفهم من سفر اعمال الرسل
( أع َ : )6 – 12 : 16وبَ ْع َد َما اجْ ت ُ
ُس أَ ْن يَت َ َكلَّ ُموا بِ ْال َك ِل َم ِة فِي أَ ِسيَّا .فَلَ َّما أَت َْوا إِلَى
ورةِ َ
غالَطِ يَّةََ ،منَعَ ُه ُم ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
َازوا فِي ف ِِر ِ
يجيَّةَ َو ُك َ
اسَ .و َ
ظ َه َر ْ
س ُرؤْ يَا فِي اللَّ ْي ِل:
مِ ي ِسيَّا َح َاولُوا أ َ ْن يَ ْذ َهبُوا إِلَى بِثِينِيَّةَ ،فَلَ ْم يَ َد ْع ُه ُم ُّ
الرو ُح .فَ َم ُّروا َ
ت ِلبُولُ َ
علَى مِ ي ِسيَّا َوا ْن َح َد ُروا إِلَى ت َُر َو َ
ي قَائِ ٌم يَ ْ
ت َ
طلَ ْبنَا أَ ْن ن َْخ ُر َج إِلَى َم ِكدُونِيَّةَُ ،مت َ َح ِققِينَ
الرؤْ يَا ل ِْل َو ْق ِ
طلُبُ إِلَ ْي ِه َويَقُولُ« :ا ْعب ُْر إِلَى َم ِكدُونِيَّةَ َوأ َ ِعنَّا!» .فَلَ َّما َرأَى ُّ
َر ُج ٌل َم ِكدُونِ ٌّ
ِيسَ .ومِ ْن هُنَاكَ ِإلَى فِيل ِِبي
أ َ َّن َّ
الربَّ قَ ْد َد َ
اس َوت ََو َّج ْهنَا ِباال ْستِقَا َم ِة ِإلَى َ
سا ُموثْ َراكِيَ ،وفِي ْالغَ ِد ِإلَى نِ َيابُول َ
عانَا ِلنُ َبش َِرهُ ْم .فَأ َ ْقلَ ْعنَا مِ ْن ت َُر َو َ
 +لم يتردد بولس الرسول في الذهاب بل سار إلي فيلبي ليكرز فيها  ،وهذة المدينة أخذت أسمها من ( فبليب الثاني ) والد األسكندر
األكبر ،وفي عام  42ق.م .أنهزمت القوات اليونانية من الرومانية وصارت فيلبي مستعمرة رومانية ولكن بسبب موقع مقاطعة
مقدونية القريب من روما صارت لهم نفس حقوق المواطن الروماني من جنسية رومانية واألعفاء من الضرايب .
 +أول أحتكاك لبولس الرسول مع شعب فيلبي كان من خالل إجتماع أسبوعي يوم السبت للنساء للصالة عند النهر ( أع : )13 : 16
ج ْال َمدِينَ ِة ِع ْن َد نَ ْه ٍرَ ،حي ُ
سا َء اللَّ َواتِي ا ْجت َ َم ْعنَ ..
ْث َج َر ِ
س ْب ِ
َوفِي َي ْو ِم ال َّ
صالَةٌ ،فَ َجلَ ْسنَا َو ُكنَّا نُك َِل ُم النِ َ
ت ْال َعا َدة ُ أ َ ْن ت َ ُكونَ َ
ت خ ََر ْجنَا ِإلَى خ ِ
َار ِ
وهناك تكلم معهم بولس وقبلت إحداهن األيمان وأسمها ليديا وأعتمدت مع أهل بيتها وبذلك تكون أول من قبل األيمان في أوروبا
( أع  : ) 16فَكَان ْ
ِي إِلَى َما َكانَ يَقُولُهُ
الربُّ قَ ْلبَ َها ِلت ُ ْ
ِيراُ ،متَعَبِ َدة ٌ هللِ ،فَفَت َ َح َّ
َت ت َ ْس َم ُع ْام َرأَة ٌ ا ْس ُم َها لِي ِديَّةُ ،بَيَّا َ
ان مِ ْن َمدِينَ ِة ثَيَات َ
عةُ أ ُ ْر ُج َو ٍ
صغ َ
ِي َوأ َ ْه ُل بَ ْيتِ َها َ
طلَبَ ْ
س .فَلَ َّما ا ْعت َ َم َد ْ
ب ،فَا ْد ُخلُوابَ ْيتِي َوا ْم ُكثُوا» .فَأ َ ْلزَ َمتْنَا ..
ت قَائِلَةً« :إِ ْن ُك ْنت ُ ْم قَ ْد َح َك ْمت ُ ْم أَنِي ُمؤْ مِ نَةٌ بِ َّ
الر ِ
بُولُ ُ
ته َ
 +وفي فيلبي كما نفهم من سفر األعمال ( أع  )16 :16أنتهر بولس إمرأة بها روح العرافة َ :و َح َد َ
صالَةِ ،أَ َّن
ث بَ ْينَ َما ُكنَّا ذَا ِهبِينَ إِلَى ال َّ
ار َيةً ِب َها ُرو ُح ع َِرافَ ٍة ا ْست َ ْق َبلَتْنَاَ .وكَان ْ
ِيرا ِب ِع َرافَ ِت َها  ..فخرج منها الشيطان وأدي هذا إلي القبض علي كال
سبًا َكث ً
َت ت ُ ْكسِبُ َم َوا ِل َي َها َم ْك َ
َج ِ
من بولس و سيال ودخولهما السجن إال أن اللة تدخل وأنقذهما وأنقذ أيضا السجان المسؤل ودخل إلي األيمان .
 +كان شعب فيلبي من محدودي الدخل بالمقارنة مع شعب كورنثوس ومع ذلك كانت عطاياهم المادية للفقراء والمحتاجين أكثر بكثير
اإل ْخ َوة ُ نِ ْع َمةَ هللاِ ْال ُم ْع َ
ار
طاة َ فِي َكنَائ ِِس َم ِكدُونِيَّةَ ،أَنَّهُ فِي ا ْختِبَ ِ
من غيرهم من الكنايس كما نفهم ذلك من ( 2كو  : )1 :8ث ُ َّم نُعَ ِرفُ ُك ْم أَيُّ َها ِ
سخَائِ ِه ْم النهم اعطوا حسب الطاقة انا اشهد و فوق الطاقة من تلقاء انفسهم
ضيقَ ٍة َ
اض ُوفُ ُ
ِ
ق ِل ِغنَى َ
شدِي َدةٍ فَ َ
ور فَ َرحِ ِه ْم َوفَ ْق ِره ِِم ْالعَمِ ي ِ
 +أقسام الرسالة :
اصحاح : 1

يتكلم عن المسيح كمركز لحياة المؤمن

اصحاح : 2

يتكلم عن المسيح كمثال للمؤمن في إنكار الذات

اصحاح : 3

يتكلم عن المسيح كالهدف الذي يسعي نحوة المؤمن

اصحاح : 4

يتكلم عن المسيح مصدر فرح و قوة المؤمن

ع ،الَّذِينَ فِي فِيلِبِي  ..التقديس ليس معناة
ِيح يَ ُ
ع ْب َدا يَ ُ
سو َ
سو َ
س َ
او ُ
 ( +في  : )1: 1بُولُ ُ
س َوتِي ُموث َ ُ
يع ْالقِدِيسِينَ فِي ْال َمس ِ
ع ْال َمس ِ
ِيح ،إِلَى َجمِ ِ
الوصول إلي درجة الكمال النسبي للمسيحي بقدر ما تعني ( إناء مفرز) أو مخصص لعمل المسيح وسكنى الروح القدس  ،وعلية
يكون كل المسيحيين في كل مدينة في العالم هم قديسين حتي قبل الوصول للسماء .
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 +لم تكن الرسالة إلي فيلبي بغرض تصحيح أي أوضاع غير سليمة في الكنيسة هناك مثلما كان الحال في كنيسة كورونثوس وأيضا
لم تكن لتصحيح مفاهيم أيمانية غير صحيحة وهرطقات كما كان الحال في كنيسة غالطية  ،لكنها كانت رسالة فرح رعوية من
أب إلي أوالدة في األيمان  ،وفرح بنموهم في األيمان  ،وفرح بتعضيدهم لخدمة بولس بعطاياهم المستمرة لة ولخدمة األنجيل
أثناء فترة سجن بولس .
وري قَ ْد آلَ ْ
اإل ْن ِجي ِل  ..علي عكس المتوقع بعد دخول بولس
ت أَ ْكث َ َر ِإلَى تَقَد ُِّم ِ
اإل ْخ َوة ُ أ َ َّن أ ُ ُم ِ
 ( +في  : )12 :1ث ُ َّم أ ُ ِري ُد أ َ ْن ت َ ْعلَ ُموا أَيُّ َها ِ
السجن تقيدت حريتة في الحركة للتبشير في كل مكان ومع ذلك كانت خدمة الكرازة باألنجيل تنمو وتنتشر في كل مكان بل ان
األنجيل كان يتقدم بسرعة أكبر ،وهذا هو عمل اللة  ،فالخدمة أوال وأخيرا هي ليست عمل انسان بل هي عمل اللة وحدة .
ت َ
ار ْ
ِيح فِي ُك ِل َد ِار ْال ِوالَيَ ِة َوفِي بَاقِي األ َ َماك ِِن أَ ْج َم َع  ..ذاع صيت وجود
ص َ
 ( +في َ : )13 :حتَّى إِ َّن ُوثُقِي َ
ظاه َِرة ً فِي ْال َمس ِ
بولس الرسول محبوسا ليس بسبب جريمة أخالقية أو سلوك سيء أو تمرد علي قيصر .بل فقط بسبب مناداتة بأنجيل
الخالص  ،كان لة تأثير إجابي وفعال حتي في وسط السجناء والحرس في دار الوالية التي بها بولس ودخل الكثير منهم
إلي األيمان بل ان صيت بولس المحبوس وصل إلي القصر األمبراطوري ودخل الكثيرين من داخل القصر لأليمان كما
صر
علَ ْي ُك ْم َجمِ ي ُع ْالقِدِيسِينَ َوالَ ِسيَّ َما الَّذِينَ مِ ْن بَ ْي ِ
س ِل ُم َ
نقرأ في (  : )22 :4يُ َ
ت قَ ْي َ
 +في فترة غياب بولس داخل السجن تغيرت ردود أفعال بعض الخدام  ،فالبعض رأي أنة البد من أستمرار الكرازة  ،والبعض
قرر ان غياب بولس من المشهد فرصة لهم للظهور بدال من بولس  ،وهي بالطبع دوافع مريضة وغير نقية هدفها ليس المسيح
س َّرةٍ  ..ولكن
ِيحَ ،وأ َ َّما قَ ْو ٌم فَ َع ْن َم َ
وخدمة الكلمة بل المجد الشخصي ( في : )15: 1أ َ َّما قَ ْو ٌم فَ َع ْن َح َ
س ٍد َوخِ َ
ص ٍام َي ْك ِر ُزونَ ِب ْال َمس ِ
علَى ُك ِل
بالنسبة لبولس خادم الرب األمين كان يرحب بفكرة أنتشار األنجيل مهما تغيرت الدوافع لهذا ( في  : )18 : 1فَ َماذَا؟ َ
غي َْر أَنَّهُ َ
سأ َ ْف َر ُح أَ ْيضًا  ..ويترك للرب التعامل مع الدوافع المريضة .
ِيحَ ،و ِبهذَا أَنَا أَ ْف َر ُح .بَ ْل َ
َوجْ ٍه َ
س َوا ٌء َكانَ ِب ِعلَّ ٍة أ َ ْم ِب َحق يُنَا َدى ِب ْال َمس ِ
 ( +في  : )4 : 2الَ ت َ ْن ُ
ظ ُروا ُك ُّل َواحِ ٍد إِلَى َما ه َُو ِلنَ ْف ِسهِ ،بَ ْل ُك ُّل َواحِ ٍد إِلَى َما ه َُو آلخ َِرينَ أ َ ْيضًا  ..كلمات ذهبية تحتاج للتطبيق في
حياتنا اليومية وفي تعامالتنا مع بعضنا البعض  ،وهي ال تختلف في جوهرها عن ( 1كو  )5: 13في الكالم عن المحبة َ :والَ تُقَبِ ُح،
َوالَ ت َْطلُبُ َما ِلنَ ْف ِس َهاَ ،والَ ت َ ْحتَدَُّ ،والَ ت َ ُ
س َؤ  ..عندما يقدم األنسان اآلخرين قبلة وتصير راحة اآلخرين أهم من راحتة الشخصية
ظ ُّن ال ُّ
وسعادة اآلخرين تأتي قبل سعاداتة ويفكر في اآلخرين أكثر مما يفكر لنفسة  ..تكون النتيجة أنة يصير لة نفس فكر المسيح ()5: 2
ع أَ ْيضًا ..
ِيح َي ُ
سو َ
فَ ْل َي ُك ْن فِي ُك ْم هذَا ْال ِف ْك ُر الَّذِي فِي ْال َمس ِ
ُوري فَقَ ْ
 ( +في ِ : ) 12 :2إذًا يَا أَحِ بَّائِيَ ،ك َما أ َ َ
ص ُك ْم
ط ،بَ ِل اآلنَ ِباأل َ ْولَى ِجدًّا فِي ِغيَا ِبي ،ت َِم ُموا َخالَ َ
ط ْعت ُ ْم ُك َّل حِ ٍ
ْس َك َما فِي ُحض ِ
ين ،لَي َ
بِخ َْوفٍ َو ِر ْع َدةٍ  ..هذا تحذير من بولس الرسول لكل أحد مننا أن يأخذ الحياة الروحية بجدية تتناسب مع عظمة الخالص المجاني
ونعمة التبرير  ..التسيب في الحياة الروحية سواء التكاسل عن الصالة المستمرة أو دراسة كلمة اللة وفهمها تماما أو األعتراف
بالضعفات الكثيرة التي نسقط فيها كلنا  ..كلها في غاية األهمية حتي نسد جميع األبواب التي يتسرب منها عدو الخير ويفسد الكروم.
هللا ه َُو ْال َعامِ ُل فِي ُك ْم أَ ْن ت ُ ِريدُوا َوأَ ْن
وحتي هذة الرغية في جدية الحياة الروحية ال نحصل عليها بدون صالة ( في  : )13 : 2أل َ َّن َ
س َّرةِ  ..ليس هناك أي طريق آخر .
ت َ ْع َملُوا مِ ْن أ َ ْج ِل ْال َم َ
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س َ
ج
 ( +في  : )14 : 2اِ ْف َعلُوا ُك َّل َ
ع ْي ٍ
طا َء ،أَ ْوالَدًا هللِ ِبالَ َ
ب فِي َو َ
ش ْيءٍ ِبالَ َد ْم َد َم ٍة َوالَ ُم َجا َد َلةٍِ ،ل َك ْي ت َ ُكونُوا ِبالَ لَ ْو ٍمَ ،وبُ َ
سطِ ِجيل ُم َع َّو ٍ
ار فِي ْال َعالَ ِم  ..الدمدمة هو التذمر الداخلي الغير مسموع  ،ولكن إذا لم تتوقف الدمدمة فقد يتصاعد األمر
َو ُم ْلتَ ٍو ،ت ُ ِ
ضيئُونَ َب ْينَ ُه ْم َكأ َ ْن َو ٍ
إلي المجادلة والتحاور المسموع مع اآلخرين عند األصرار علي وجهة النظر الشخصية ورفض وجهة نظر اآلخر ،وفي النهاية إذا
لم تتوقف المجادلة فقد يتطور األمر إلي مرحلة الخصام وعدم تقبل اآلخر  ...والسبب األولي واألساسي في كل هذا هو عدم تطبيق
هذة النصيحة  :الَ ت َ ْن ُ
ظ ُروا ُك ُّل َواحِ ٍد إِلَى َما ه َُو ِلنَ ْف ِسهِ ،بَ ْل ُك ُّل َواحِ ٍد إِلَى َما ه َُو آلخ َِرينَ أ َ ْيضًا  ( ..في . ) 4 : 2
ت  ..الخادم المساعد
ض قَ ِريبًا مِ نَ ْال َم ْو ِ
 ( +في  : )26 :2إِ ْذ َكانَ ُم ْشت َاقًا إِلَى َجمِ ي ِع ُك ْم َو َم ْغ ُمو ًما ،ألَنَّ ُك ْم َ
سمِ ْعت ُ ْم أَنَّهُ َكانَ َم ِريضًا .فَإِنَّهُ َم ِر َ
للرسول بولس ( أبفرودتس)  ،كان مغموما وحزين  ،لماذا ؟  ..بسبب وصول أخبار مرضة إلي كثير من شعب فيلبي مما قد يجعلهم
مهمومين أو مغتمين بسبب ذلك  ...وفي المقابل كم يغتم ويحزن الكثيرين منا عندما ال يسأل األقارب أو األصدقاء عن أحوالهم أو
أمراضهم ومشاكلهم !!  ..عندما يتمركز الناس حول أنفسهم ويشعرون بأهميتهم يتوقعون كل شيئ مما حولهم  ،وعندما يتمركز
الخدام حول خدمة اآلخرين واحتياجاتهم تكون لهم حسابات مختلفة تماما .
ينَ ،وأَقُو ُل أ َ ْيضًا :ا ْف َر ُحوا  ..المسيحي أنسان بطبيعتة فرحان ألن مصدر فرحة هو الرب و
 ( +في  : )4 :4اِ ْف َر ُحوا فِي َّ
الر ِ
ب ُك َّل حِ ٍ
مواعيد الرب في ميراث أبدي ال يضمحل منذ ان كتب اللة األسماء في سفر الحياة قبل تأسيس الكون  ،أما تكرار الكلمة في نفس
اآلية فهو بغرض التأكيد ألننا كثيرا ما يضعف فرحنا بسبب بعض الظروف الخارجية  ،والعجيب جدا في الموضوع أن هذة الكلمات
عن الفرح والسالم خارجة من أنسان مقيد بسالسل داخل السجن ولة سنتان في هذا المكان و يجتاز ظروف خارجية صعبة جدا وهو
يحتاج لمن يشجعة  ،لكن بالنسبة لبولس الخادم األمين ليس هناك ما يمنعة من الفرح وكل مايهمة هو سالمة أفراد الكنيسة وحل
مشاكلهم ونموهم الروحي المستمر في المسيح .
 +ال يقتل فرحة األنسان غير القلق و الهموم المستمرة  ..األنسان المهموم أو القلق هو بالطبيعي إنسان غير فرحان أو ال يقدر ان يفرح
عاءِ َم َع ال ُّ
ش ْك ِر،
ش ْيءٍ  ،بَ ْل فِي ُك ِل َ
وهنا بولس الرسول يقدم العالج لهذة المشكلة فيقول في ( في  : )6 :4الَ ت َ ْهت َ ُّموا بِ َ
ش ْيءٍ بِال َّ
صالَةِ َوال ُّد َ
ع ْقل ،يَ ْحفَ ُ
ع  ..تحويل مادة القلق إلي مادة للصالة
َار ُك ْم فِي ْال َمسِيحِ يَ ُ
سو َ
سالَ ُم هللاِ الَّذِي َيفُوقُ ُك َّل َ
ِلت ُ ْعلَ ْم طِ ْلبَات ُ ُك ْم لَ َدى هللاَِ .و َ
ظ قُلُوبَ ُك ْم َوأ َ ْفك َ
و هنا تتحول كل الهموم أو المشاكل المتنوعة إلي موضوع صلوات مرفوعة إلي اللة كل يوم  ،أترك كل شيء في يد اللة ليتصرف
فية بطريقتة الخاصة وهذا بالتالي سيقود حتما إلي سالم غير عادي تشعر بة .
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رحلة في رسالة كولوسي :
 +كولوسي مدينة صغيرة تقع علي مسافة  200كم شرق مدينة أفسس وكان بالقرب منها كال من مدينتي الودكية وهيرابوليس  ،وقد
وصل األنجيل لهذة المدن الثالث المتقاربة جغرافيا وتأسست في كل منها كنيسة
 +في الحقيقة لم يؤسس بولس الرسول كنيسة كولوسي  ،كما أنة لم يزرها في رحالتة التبشيرية وهذا يطرح األحتمال بأن يكون
( أبفراس) وهو من الخدام المساعدين لبولس الرسول هو من أدخل األيمان إلي كولوسي  ،وقد كان هو نفسة يعيش في هذة البلد
قبل أن يصير مسيحيا  ،فتحول إلي صلة الوصل بينها وبين بولس  ،وقد ذكرة بولس كثيرا في كتاباتة مثل (كوَ : )7: 1ك َما تَعَلَّ ْمت ُ ْم
اس ،الَّذِي ه َُو مِ ْن ُك ْم،
اس ْالعَ ْب ِد ْال َحبِي ِ
علَ ْي ُك ْم أَبَ ْف َر ُ
س ِل ُم َ
ِيح ألَجْ ِل ُك ُم  ..و في (كو : )12: 4يُ َ
أَ ْيضًا مِ ْن أَبَ ْف َر َ
ب َمعَنَا ،الَّذِي ه َُو خَا ِد ٌم أَمِ ي ٌن ل ِْل َمس ِ
ع ..
صلَ َوا ِ
ِيح يَ ُ
اس ْال َمأْ ُ
ين ألَجْ ِل ُك ْم بِال َّ
سو َ
س ُ
علَيْكَ أَبَ ْف َر ُ
س ِل ُم َ
َ
ت  ..أيضا في ( فل  : )23 :1يُ َ
ِيحُ ،م َجا ِه ٌد ُك َّل حِ ٍ
ور َمعِي فِي ْال َمس ِ
ع ْب ٌد ل ِْل َمس ِ
 +تألفت كنيسة كولوسي في غالبيتها من مسيحيين من أصل وثني (كو  : )27 :1الَّذِينَ أ َ َرا َد هللاُ أ َ ْن يُعَ ِرفَ ُه ْم َما ه َُو ِغنَى َم ْج ِد هذَا الس ِِر
وع بِيَ ٍد ،بِخ َْل ِع ِجس ِْم َخ َ
ِيح
فِي األ ُ َم ِم  ..أيضا يتضح هذا في (كو َ : )11 : 2وبِ ِه أ َ ْيضًا ُختِ ْنت ُ ْم خِ ت َانًا َ
غي َْر َم ْ
طايَا ْالبَش َِريَّةِ ،بِخِ ت ِ
َان ْال َمس ِ
صنُ ٍ
لكنها مثل بقية كنايس منطقة آسيا الصغري تعرضت لهجوم المتهودين وإصرارهم علي أتباعهم الطقوس اليهودية (كو: ) 16: 2
علَ ْي ُك ْم أ َ َح ٌد فِي أ َ ْكل أ َ ْو ُ
ت  ..أيضا كانت هناك بدع و هرطقات تنادي بإلة منفصل
س ْب ٍ
ش ْر ٍ
فَالَ يَحْ ُك ْم َ
ب ،أ َ ْو مِ ْن ِج َه ِة عِي ٍد أَ ْو ِهالَل أَ ْو َ
تماما عن العالم  ،اليمكن الوصول ألية إال من خالل مخلوقات سامية تتوسط بينهما فنتج عن ذلك عبادات الماليكة ( كو: ) 18: 2
الَ يُخَس ِْر ُك ْم أ َ َح ٌد ْال ِج َعالَةََ ،را ِغبًا فِي الت َّ َواض ُِع َو ِع َبا َد ِة ْال َمالَئِ َكةُِ ،متَدَاخِ الً فِي َما لَ ْم َي ْن ُ
سدِي ِ  ..ثم
ظ ْرهُُ ،م ْنتَ ِف ًخا َباطِ الً مِ ْن قِ َب ِل ِذ ْهنِ ِه ْال َج َ
كانت هناك بدعة الغنوسية التي تنادي بأن الحسد هو مصدر الخطية والبد من حرمانة وقهرة للوصول إلي القداسة ( : ) 21 :2
عائِ ُ
س!  ..وفي مقابل هذا يقدم الرسول بولس
علَ ْي ُك ْم فَ َرائ ُ
شونَ فِي ْال َعالَ ِم؟ ت ُ ْف َر ُ
س! َوالَ تَذُ ْق! َوالَ ت َ ُج َّ
ِض« 21 :الَ تَ َم َّ
ض َ
فَ ِل َماذَا َكأَنَّ ُك ْم َ
ان ال ُّ
س ْل َ
ت اب ِْن َم َحبَّتِهِ ،الَّذِي لَنَا
ظ ْل َمةَِ ،ونَقَلَنَا إِلَى َملَ ُكو ِ
كمال الخالص الذي حققة يسوع بموتة ( كو  : ) 13-14 :1الَّذِي أ َ ْنقَذَنَا مِ ْن ُ
ط ِ
غ ْف َرا ُن ْال َخ َ
فِي ِه ْال ِف َدا ُء ،بِدَمِ ِه ُ
طايَا
 +بينما ترتبط رسالة بولس الرسول إلي أفسس بتقديم الكنيسة كجسد المسيح السري  ،نجدة في رسالتة إلي كنيسة كولوسي يقدم المسيح
سةِ .الَّذِي ه َُو ْال َب َدا َءةُ،
كرأس للكنيسة ومجدها وفخرها وبأعتبار المسيح هو بكر كل الخليقة ( كو َ : ) 18 :1وه َُو َرأْ ُ
سدِْ :ال َكنِي َ
س ْال َج َ
ش ْيءٍ .
ِب ْك ٌر مِ نَ األ َ ْم َواتِِ ،ل َك ْي َي ُكونَ ه َُو ُمتَقَ ِد ًما فِي ُك ِل َ
صلِيبِ ِه  ..الذي كان يعوق مصالحة اللة مع األنسان هو خطية األنسان
عامِ الً ال ُّ
صا ِل َح بِ ِه ْال ُك َّل ِلنَ ْف ِسهَِ ،
ص ْل َح بِ َد ِم َ
 ( +كوَ : )20 : 1وأ َ ْن يُ َ
في حق اللة وكان الثمن فادح جدا التقدر علية كل البشرية وهو سفك دم بار وطاهر لم يشترك في خطية األنسان النة حسب قول
ص ُل َم ْغف َِرة ٌ  ..أيضا تمت المصالحة من خالل جسد المسيح نفسة ( كو : ) 21 :1
س ْفكِ َد ٍم الَ تَحْ ُ
ُون َ
الرب في (عب َ : )22 :9وبِد ِ
ض َر ُك ْم
صالَ َح ُك ُم اآلنَ فِي ِجس ِْم بَش َِريَّتِ ِه بِ ْال َم ْو ِ
تِ ،ليُحْ ِ
يرةِ ،قَ ْد َ
َوأ َ ْنت ُ ُم الَّذِينَ ُك ْنت ُ ْم قَ ْبالً أ َ ْجنَبِيِينَ َوأ َ ْع َدا ًء فِي ْال ِف ْك ِر ،فِي األ َ ْع َما ِل الش ِِر َ
ش ْك َوى أ َ َما َمهُ  ..أي بموت جسد المسيح علي الصليب ماتت معة الطبيعه البشرية القديمة أو األنسان العتيق
قِدِيسِينَ َو ِبالَ لَ ْو ٍم َوالَ َ
ِيح فِي هللاِ ..وقمنا معة بطبيعة جديدة بل وتتجدد بأستمرار في رحلة غربتنا .
( كو : )3 : 3ألَنَّ ُك ْم قَ ْد ُمت ُّ ْم َو َحيَات ُ ُك ْم ُم ْستَت َِرة ٌ َم َع ْال َمس ِ
سةُ .ما تعرض
ِص َ
س ِدهِ،الَّ ِذي ه َُو ْال َكنِي َ
ِيح فِي ِجسْمِ ي ألَجْ ِل َج َ
 ( +كو :)24 : 1الَّذِي اآلنَ أ َ ْف َر ُح فِي آالَمِ ي أل َ ْج ِل ُك ْمَ ،وأُك َِم ُل نَقَائ َ
ش َدائِ ِد ْال َمس ِ
لة بولس خالل خدمتة من اضطهاد اآلخرين لة تعكس بوضوح مدي كراهية العالم للمسيح ولرسالتة  ،وهذا هو دور الكنيسة في
الوقت الحاضر أن تستكمل جهاد الكنيسة في القرن األول  ،وهذا هو المقصود بأستكمال نقاءص شدايد المسيح ألجل جسدة الذي
هو كنيسة الرب .
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ع ُك ْم أ َ َح ٌد ِب َكالَ ٍم َملِق  . .البديل علي أألطالق عن اليقظة الروحية واألنتباة لما نسمعة أو يقال
 ( +كو َ : )4 : 2و ِإنَّ َما أَقُو ُل هذَا ِلئَالَّ َي ْخ َد َ
أمامنا أو نقرأة  ،ألن كثيرين من البسطاء غير الفاهمين أو الدارسين للكتاب المقدس يسهل جدا خداعهم من اآلخرين بكالم ملق  ،أي
تعاليم مغلوطة في الكتاب  ...كقاعدة عامة  ،بغض النظر عن من هو الذي يكلمك أو مركزة األجتماعي أو رتبتة الكنسية  ،المقياس
صلِينَ
الوحيد الذي تقيس علية كالمهم هو الكتاب المقدس  ،والحق الكتابي وحدة ال غير .أو حسب ما يقول بولس ( كوُ : )7: 2متَأ َ ِ
َو َم ْبنِيِينَ فِيهَِ ،و ُم َو َّ
ش ْك ِر .ا ُ ْن ُ
َاضلِينَ فِي ِه بِال ُّ
ور بَاطِ ل،
انَ ،ك َما ع ُِل ْمت ُ ْمُ ،متَف ِ
ظ ُروا أَ ْن الَ يَ ُكونَ أ َ َح ٌد يَ ْسبِي ُك ْم بِ ْالف َْل َ
سفَ ِة َوبِغُ ُر ٍ
طدِينَ فِي ِ
اإلي َم ِ
ِيح ..
ب ت َ ْقلِي ِد النَّ ِ
س َ
س َ
س َ
ْس َح َ
اسَ ،ح َ
َح َ
َان ْال َعالَ ِمَ ،ولَي َ
ب أ َ ْرك ِ
ب ْال َمس ِ
ب  ..الصك
س ِم ًرا ِإيَّاهُ ِبال َّ
 ( +كو ِ : )14 : 2إ ْذ َم َحا ال َّ
علَ ْينَا فِي ْالف ََرائ ِ
صلِي ِ
ِض ،الَّذِي َكانَ ِ
صكَّ الَّذِي َ
سطِ ُم َ
ضدًّا لَنَاَ ،وقَ ْد َرفَ َعهُ مِ نَ ْال َو َ
اب َجمِ ي ُع
يعود قديما عندما تعهد الشعب الخارج من مصر أمام اللة ان يسلكوا أمامة حسب وصاياة وشريعتة ( خر  : ) 8: 19فَأ َ َج َ
سى َكالَ َم ال َّ
ال َّ
ب  ..لكنهم فشلوا في كل ما تعهدوا بة  ،وبقي هذا
ب ِإلَى َّ
ب َمعًا َوقَالُواُ « :ك ُّل َما ت َ َكلَّ َم بِ ِه َّ
الر ِ
ش ْع ِ
ش ْع ِ
الربُّ نَ ْف َعلُ» .فَ َر َّد ُمو َ
الصك شاهدا علي فشلهم  ...وقديما عندما كان األنسان يسدد ما علية من ديون آلخر  ،كان يتم تسمير ( صك الدين) في مكان في
وسط المدينة شهادة أمام الجميع علي سداد الديون  ،وهكذا فعل السيد المسيح مسمرا صك ديون اليهود وكل البشرية علي الصليب .
 +مرت الكنيسة بكل مامر بة السيد المسيح ومن خاللة وهذا طبيعي جدا فنحن هنا نتكلم عن كيان واحد مكون من جسد ( الكنيسة) و
ص ِلبْتُ  ،فَأ َ ْحيَا الَ أَنَا ( ..غال  ، )20 :2ومات وكذا الكنيسة  :فَإِ ْن ُكنَّا قَ ْد
ِيح ُ
رأس (المسيح)  ،فالمسيح صلب وكذا الكنيسة َ :م َع ْال َمس ِ
سنَ ْحيَا أ َ ْيضًا َمعَهُ  ، ..ودفن وكذا الكنيسة َ :م ْدفُونِينَ َمعَهُ فِي ْال َم ْع ُمو ِديَّ ِة ( ..كو  ، )12 :2وقام من الموت
ِيح ،نُؤْ مِ ُن أَنَّنَا َ
ُمتْنَا َم َع ْال َمس ِ
ِيح فَ ْ
سنَا َمعَهُ فِي
اطلُبُوا َما فَ ْو ُق ( ..كو ، )1: 3و صعد إلي السماء وكذا الكنيسة َ :وأَ ْجلَ َ
وكذا الكنيسة  :فَإِ ْن ُك ْنت ُ ْم قَ ْد قُ ْمت ُ ْم َم َع ْال َمس ِ
ع  (..أف )6 :2
س َما ِويَّا ِ
ال َّ
ِيح يَ ُ
سو َ
ت فِي ْال َمس ِ
لذلك وحتى من قبل ان نغادر من أجسادنا بطبيعة هذا الوضع الجديد لنا  ،البد ان تكون كل أهتمامتنا ورغباتنا القلبية تنحصر فيما
هو فوق أي في السماء .
ِيح فِي هللاِ ..هذة حقيقة كتابية نعيشها جميعا ونختبرها كل أيام حياتنا  ،ولكن ال
( +كو  : )3 :3أل َنَّ ُك ْم قَ ْد ُمت ُّ ْم َو َح َيات ُ ُك ْم ُم ْستَت َِرة ٌ َم َع ْال َمس ِ
يعرفها أهل العالم مثلما لم يدركها شاول حين قال لة المسيح لماذا تضطهدني ( أي الكنيسة المستترة في)..ومثلما رفض العالم
المسيح بنفس الطريقة يرفض العالم لكنيسة  :مِ ْن أَجْ ِل هذَا الَ يَ ْع ِرفُنَا ْالعَالَ ُم ،ألَنَّهُ الَ يَ ْع ِرفُهُ 1 ( ..يو  ، )1 :3وعندما يأتي المسيح مرة
ثانية ويستعلن مجدة لكل العالم  ،فهذا هو نفس الوقت ألستعالن مجد الكنيسة أيضا  :إِ ْن ُكنَّا نَتَأَلَّ ُم َمعَهُ ِل َك ْي نَتَ َم َّج َد أَ ْيضًا َمعَهُ .فَإِنِي
أَحْ سِبُ أ َ َّن آالَ َم َّ
اس بِ ْال َم ْج ِد ْالعَتِي ِد أَ ْن يُ ْست َ ْعلَنَ فِينَا  ( ..رو . )17 : 8
اض ِر الَ تُقَ ُ
ان ْال َح ِ
الز َم ِ
ض ُك ْم بَ ْعضًا  ..ليتنا نفهم وندرك كم هي عظيمة
ىَ ،وأ َ ْنت ُ ْم بِ ُك ِل حِ ْك َم ٍة ُمعَ ِل ُمونَ َو ُم ْنذ ُِرونَ بَ ْع ُ
 ( +كوِ : )16 : 3لت َ ْس ُك ْن فِي ُك ْم َك ِل َمةُ ْال َمسِيحِ بِغِن ً
بركة معرفة كالم اللة في حياتنا  ،والرسول بولس يلفت نظرنا إلي األرتواء والشبع الكامل من كلمة اللة وليس مجرد المعرفة القليلة
أو السطحية  ،أدخل إلي أعماق اآلية أو النبوة لتعرف ما يريد الرب لك ان تعرف وتفهم  ،في الحقيقة أن األمتالء من كلمة اللة اليقل
أهمية عن األمتالء من الروح القدس  ،كالهما يعمل نفس العمل ويؤثر نفس التأثير في حياة المؤمن .

أ
8

رسالة تسالونيكي األولى :

 +تعتبر هذة الرسالة من أقدم ما كتبة بولس الرسول حيث أنها كتبت حوالي سنة  52 – 50ميالدية من مدينة كورنثوس .
 +عندد وصول بولس الرسول إلي تسالونيكي في أول مرة آمن بة الكثيرين من الوثنيين وبعض اليهود  :فَا ْقتَنَ َع قَ ْو ٌم مِ ْن ُه ْم َوا ْن َح ُ
ازوا ِإلَى
ْس بِقَ ِليل  ( ..أع  ، )4 :17ولم يتمكن بولس ان
ساءِ ْال ُمتَقَ ِد َما ِ
ور َكث ٌ
س َوسِيالََ ،ومِ نَ ْاليُونَانِيِينَ ْال ُمتَعَبِدِينَ ُج ْم ُه ٌ
ت َ
ِيرَ ،ومِ نَ النِ َ
ع َد ٌد لَي َ
بُولُ َ
ق،
َار ْاليَ ُهو ُد َ
غي ُْر ْال ُمؤْ مِ نِينَ َوات َّ َخذُوا ِر َجاالً أ َ ْش َر ً
يمكث طويال هناك بسبب مطاردة كال من اليهود والوثنيين لة  :فَغ َ
ارا مِ ْن أ َ ْه ِل السُّو ِ
س َوسِيالَ لَ ْيالً ِإلَى
اإل ْخ َوة ُ فَل ِْل َو ْق ِ
س َّج ُ
ت أ َ ْر َ
َوتَ َج َّمعُوا َو َ
سلُوا بُولُ َ
سوا ْال َمدِينَةَ  ( ..أع  ، )5 :17وأضطر بولس ان بهرب إلي بيرية َ :وأ َ َّما ِ
يريَّةَ  ( ..أع  ، )10 :17ثم ذهب إلي أثينا و من هناك رحل إلي كورنثوس حيث أستقر حوالي سنة ونصف .
ِب ِ
 +بسبب هروب بولس السريع من تسالونيكي كانت لدية مشاعر خوف و قلق علي المؤمنين من أهل هذة المدينة فأرسل لهم تيموثاوس
س أَخَانَاَ ،وخَاد َِم هللاَِ ،و ْال َعامِ َل
سنَّا أَ ْن نُتْ َركَ فِي أَثِينَا َو ْح َدنَا .فَأ َ ْر َ
ليتعرف علي أحوالهم  :لِذلِكَ ِإ ْذ لَ ْم نَ ْحتَمِ ْل أ َ ْيضًا ا ْستَ ْح َ
س ْلنَا تِي ُموث َ ُ
او َ
ِيحَ ،حتَّى يُثَبِت َ ُك ْم َويَ ِع َ
ظ ُك ْم أل َ ْج ِل إِي َمانِ ُك ْم  1 ( ..تسا  ، )3وبعد ان رجع تيموثاوس بأخبار مفرحة عنهم أرسل لهم
َمعَنَا فِي إِ ْن ِجي ِل ْال َمس ِ
بولس بأول رسالة ثم تبعتها رسالة ثانية بعد أشهر قليلة من الرسالة األولي .
 +لماذا كتب بولس هذة الرسالة ؟  ..كانت هذة الكنيسة لديهم العديد من التساؤالت واألستفسارات  ،فقد الحظوا منذ دخولهم إلي األيمان
تزايد المشاكل واألضطرابات حولهم من كل ناحية وكثرت آالمهم  ،وكان بعضهم منزعج أن يرتد منهم كثيرين عن المسيحية إلي
عبادة األوثان  ،وكان هناك قريق آخر قلقين من ناحية األهل واألقارب الذين رقدوا وهل بموتهم خسروا فرصة التقابل مع المسيح
حين يأتي ليأخذ الكنيسة للمجد ؟  ،وقد تكلم بولس كثيرا معهم عن األقتراب السريع لمجئ الرب  ،بل ان بولس نفسة كانت لدية قناعة
الرا ِقدِينَ 1 ( ..تسا . ) 15 : 4
ب ،الَ نَ ْس ِب ُق َّ
شخصية أنة سيعاين هذة األحداث ِ :إنَّنَا نَحْ نُ األ َ ْح َيا َء ْال َباقِينَ ِإلَى َم ِجيءِ َّ
الر ِ
 +تقسيم الرسالة :
اصحاح  - 1اصحاح : 3

نظرة عامة إلي ما تم في حياة شعب تسالونيكي

اصحاح  - 4اصحاح : 6

الحالة الروحية التي يجب ان نتميز بها قبل مجئ الرب

ار ُك ْم  ..وهذا األختيار نراة تكرر سابقا في ( أف َ : ) 4: 1ك َما ْ
َارنَا
1 ( +تسا َ : ) 4 : 1
اخت َ
اإل ْخ َوة ُ ْال َم ْحبُوبُونَ مِ نَ هللاِ ا ْختِيَ َ
عالِمِ ينَ أَيُّ َها ِ
ِيس ْالعَالَ ِمِ ،لنَ ُكونَ قِدِيسِينَ َوبِالَ لَ ْو ٍم قُدَّا َمهُ فِي ْال َم َحبَّ ِة  ..أما لماذا أختار اللة الكنيسة فقط ؟ ألنة اللة وهذا من مطلق سلطانة
فِي ِه قَ ْب َل تَأْس ِ
أآللهي  ،وإلتصاق المؤمنين من كلمة اللة وإظهار أعمال تليق بإمانهم وتوبتهم يؤكد صدق اللة في أختيارهم من قبل تأسيس العالم .
ْس فِي َم ِكدُو ِنيَّةَ َوأَخَا ِئ َيةَ فَقَ ْ
1 ( +تسا  .. )8 :1ألَنَّهُ مِ ْن ِق َب ِل ُك ْم قَ ْد أُذِي َع ْ
ع ِإي َمانُ ُك ْم ِباهللَِ ،حتَّى
ت َك ِل َمةُ َّ
ان أ َ ْيضًا قَ ْد ذَا َ
الر ِ
طَ ،ب ْل فِي ُك ِل َم َك ٍ
ب ،لَي َ
ش ْيئًا  ..الكنيسة التي تمأل كل أفرادها المحبة والغيرة القوية علي خالص النفوس وخدمة الكلمة بقوة و حرارة
ْس لَنَا َحا َجةٌ أَ ْن نَتَ َكلَّ َم َ
لَي َ
بال شك ستصير منارة لجميع من حولها وتصير لها قوة جذب روحية ويجد فيها كل انسان الشبع واألرتواء من كلمة اللة الحية .
ب اآلتِي  ..المسيح جاء أوال
 1 ( +تسا َ .. )10 : 1وت َ ْنتَظِ ُروا ا ْبنَهُ مِ نَ ال َّ
س َماءِ  ،الَّذِي أَقَا َمهُ مِ نَ األ َ ْم َواتِ ،يَ ُ
سو َ
ض ِ
ع ،الَّذِي يُ ْن ِقذُنَا مِ نَ ْالغَ َ
متجسدا لكي يعطي حياة أبدية لكل من يؤمن بة  :ألَنَّهُ ه َكذَا أ َ َحبَّ هللاُ ْالعَالَ َم َحتَّى بَذَ َل ا ْبنَهُ ْال َوحِ ي َدِ ،ل َك ْي الَ يَ ْهلِكَ ُك ُّل َم ْن يُؤْ مِ ُن بِهِ ،بَ ْل
ت َ ُكونُ لَهُ ْال َح َياة ُ األ َ َب ِديَّةُ  ( .يو  )3ولكن لم يقبلة الكثيرين لذلك ينتظرهم الهالك حسب كالم الرب وهذا يبدأ بضيقة عظيمة في نهاية
األزمنة علي األرض ( أو الغضب اآلتي ) يتبعها هالك أبدي في الدينونة األخيرة  ،وبالطبع سينقذ اللة شعبة وكنيستة وعروسة من
سيَ ْ
الغضب و الدينونة  ،كما يقول في ( عب  .. )28 :9ه َكذَا ْال َمسِي ُح أ َ ْيضًا ،بَ ْع َد َما قُد َِم َم َّرة ً ِل َك ْي يَحْمِ َل َخ َ
ظ َه ُر ثَانِيَةً بِالَ
ِيرينَ َ ،
طايَا َكث ِ
ص ِللَّذِينَ يَ ْنتَظِ ُرونَهُ ..
خَطِ يَّ ٍة ل ِْل َخالَ ِ
9

وكلمة للخالص في اآلية السابقة ليس هو خالص الصليب ألن هذا تم فعال في المجئ األول ولكنة الخالص من غضب اللة القادم في
صا ه َُو
ِي فِي ال َّ
س َم َاواتِ ،الَّتِي مِ ْن َها أ َ ْيضًا نَ ْنتَظِ ُر ُمخ َِل ً
الضيقة العظيمة  ،وتكرر نفس المعني في ( في  .. )20 : 3فَإِ َّن س َ
ِيرتَنَا نَحْ ُن ه َ
سوعُ ْال َمسِي ُح  ..وقد تحققت هذة الصورة رمزيا في أخنوخ الذي رفعة اللة ولم يجتاز غضب دينونة العالم من خالل الطوفان.
الربُّ يَ ُ
َّ
الحظ معي انة يقول في ( 1تس  )1ينقذ (من) الغضب اآلتي وليس (في) الغضب اآلتي  ،أي أن الكنيسة تنتشل من الغضب وليس
مجرد حفظ لها أثناء الغضب  ..وربما تكون الصورة أكثر وضوحا في ( رؤ  .. )10 : 3ألَنَّكَ َحف ْ
صب ِْري ،أَنَا أَ ْيضًا
ِظتَ َك ِل َمةَ َ
ْ
سأَحْ فَ ُ
ض.
علَى األ َ ْر ِ
ب السَّا ِكنِينَ َ
علَى ْالعَالَ ِم ُك ِل ِه ِلت ُ َج ِر َ
ِي َ
سا َ
ظكَ مِ ْن َ
َ
ع ِة الت َّ ْج ِربَ ِة ْالعَتِي َدةِ أ َ ْن ت َأت َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
الرا ِقدِينَ ِ ،ل َك ْي الَ تَحْ زَ نُوا ك َْال َباقِينَ الَّذِينَ َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ال َر َجا َء لَ ُه ْم  ..كلمة تجهلوا
ة
ه
ج
ن
ة
و
خ
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ا
ه
ي
أ
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ه
ج
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ن
أ
د
ُ
ي
ر
أ
ال
م
ث
..
)
13
:
4
تسا
1
( +
ُّ
َ ِ َ مِ ِ َ ِ َّ
َّ
ِ
ْ َ
في اليونانية ( أجنوا ) يمكن ان تعني المعرفة أو الفهم أو التمييز  ،وقد أستخدم بولس الرسول هذة الكلمة عدة مرات ( :رو ، )13 :1
( رو  1 ( ، )25 : 11كو  )1 : 10ليس ألن هذا هو أسلوب بولس في الكتابة لكن ألن الروح القدس الذي يقود بولس الرسول في
الكتابة يريد توصيل فكرة معينة للمؤمنين .
 +كلمة ( الراقدين) في اآلية السابقة يمكن ان نفهمها في اللغة العربية علي انها انسان مستلقي علي ظهرة  ،في اللغة اليونانية المكتوب
بها العهد الجديد تعني حرفيا انسان في حالة النوم بعد ان غلبة النعاس  ،وهي نفس الكلمة المستعملة في ( مت  : )13 : 28قَائِلِينَ :
س َرقُوهُ َونَحْ ُن نِيَام  ..أي ان الروح القدس يقول ان المؤمنين يدخلون حالة ( النوم ) وليس ( الموت ) عند
«قُولُوا إِ َّن تَالَمِ يذَهُ أَت َْوا لَ ْيالً َو َ
أنتهاء حياتهم في األرض  .وقد أسس الرب يسوع نفسة هذا المفهوم في ( يو  : )11 :11قَا َل هذَا َو َب ْع َد ذلِكَ قَا َل لَ ُه ْمِ « :ل َعازَ ُر َح ِبيبُنَا
َام .لكِنِي أ َ ْذهَبُ ألُو ِق َ
ص ِبيَّةُ ل ِكنَّ َها نَا ِئ َمةٌ ..
َضجُّونَ َوتَ ْب ُكونَ ؟ لَ ْم ت َ ُم ِ
ت ال َّ
ظهُ  ..وأيضا في ( مر  : )39 :5فَ َد َخ َل َوقَا َل لَ ُه ْمِ « :ل َماذَا ت ِ
قَ ْد ن َ
الراقِدِينَ ِ ،ل َك ْي الَ تَحْ زَ نُوا ك َْال َباقِينَ
اإل ْخ َوة ُ مِ ْن ِج َه ِة َّ
 +نالحظ ان الروح القدس في هذة اآلية (  1تسا  .. )13 :4ث ُ َّم الَ أ ُ ِري ُد أ َ ْن ت َ ْج َهلُوا أَيُّ َها ِ
الَّذِينَ الَ َر َجا َء لَ ُه ْم  ..وصف مجموعة الغير مؤمنين بأنهم ( الباقين ) بدال من ( اآلخرين) ألنة من الناحية األيمانية هذا اآلخر متبقي
علي األرض لتسري علية دينونة و غضب اللة سواء كان حيا عند مجئ الرب الثاني أو كان ميتا فيقوم ليأخذ دينونتة وقضاء الرب
لعدم أيمانة بالمسيح .
 +كما ان كلمة الباقين في اليونانية ( ليوبوس ) تعني ( من نتركهم خلفنا ) وهو تعبير عسكري يطلق علي من تتركهم الجيوش خلفهم
بعد انتهاء الحرب فيكون مصيرهم القتل أو األسر في يد األعداء  ،وقد استخدم بولس هذا التعبير ألنة يخدم فكرتة التي يريد ان
سنُ ْخ َ
ف َجمِ يعًا َمعَ ُه ْم فِي
ط ُ
يوصلها وهي أختطاف المؤمنين من العالم في وقت النهاية (  1تسا  : )17 :4ث ُ َّم نَ ْح ُن األ َ ْحيَا َء ْالبَاقِينَ َ
ب  ..وترك الباقين من غير المؤمنين .
ال ُّ
ين َم َع َّ
ب ِل ُمالَقَاةِ َّ
الر ِ
الر ِ
س ُح ِ
ب فِي ْال َه َواءِ َ ،وه َكذَا نَ ُكو ُن ُك َّل حِ ٍ
 +وأختطاف الكنيسة كما ذكرها بولس الرسول هي حقيقة كتابية و ايمانية ال جدال فيها ألنها مدونة بالروح القدس وهذة الحقيقة ألمح لها
علَى
َان َ
َان ت َْط َحن ِ
َان فِي ْال َح ْق ِل ،يُؤْ َخذُ ْال َواحِ ُد َويُتْ َركُ اآلخ َُر .اِثْنَت ِ
السيد المسيح نفسة في ( مت  : ) 40-41 :24حِ ينَئِ ٍذ َي ُكو ُن اثْن ِ
الر َحى ،تُؤْ َخذُ ْال َواحِ َدة ُ َوتُتْ َركُ األ ُ ْخري  ..ولكن أختلف الكثيرين حول توقيت حدوثها فالبعض يقول أنها في بداية األسبوع األخير من
َّ
صيَ ِة َوتَتْمِ ِيم ْال َخ َ
ضيَ ْ
علَى َ
ارةِ
س ِة ِلتَ ْكمِ ي ِل ْال َم ْع ِ
ش ْعبِكَ َو َ
ت َ
س ْبعُونَ أ ُ ْسبُوعًا قُ ِ
علَى َمدِينَتِكَ ْال ُمقَ َّد َ
أسابيع دانيال ( دا َ : )24 : 9
طايَاَ ،و ِل َكفَّ َ
ُّوس ْالقُدُّوسِينَ  ،والبعض يقول أنها في منتصف األسبوع ( دا : ) 27: 9
اإلثْ ِمَ ،و ِليُؤْ ت َى بِ ْالبِ ِر األَبَدِيَِ ،و ِل َختْ ِم ُّ
ْح قُد ِ
ِ
الرؤْ يَا َوالنُّب َُّوةَِ ،و ِل َمس ِ
ُ
ُ
ُوع يُبَ ِط ُل الذَّبِي َحةَ َوالت َّ ْق ِد َمةَ  ،والبعض يقول أنها في نهاية السبعون أسبوع
َويُثَبِتُ َ
ُوع َواحِ دٍَ ،وفِي َو َ
ع ْهدًا َم َع َكث ِ
ِيرينَ فِي أ ْسب ٍ
سطِ األ ْسب ِ
أي في نهاية األزمنة في وقت المجئ الثاني للسيد المسيح .
سهُ ِب ُهتَافٍ  ..باليونانية ( كليوسوما ) لها معني خاص وفريد يقصد بة األثارة وتشجيع
 +كلمة بهتاف في ( 1تسا  : )16 :4أل َ َّن َّ
الرب نَ ْف َ
المؤمنين في لحظة األختطاف وتختلف عن أي هتاف آخر في الكتاب المقدس ولم تأتي إال مرة واحدة وهو هذا الموضع ..
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 +يتضح لنا الفارق الكبير بين لهجة األصحاح الرابع واألصحاح الخامس من هذة الرسالة  ،فاألصحاح الرابع الكالم فية موجة إلي
كنيسة الرب علي األرض بالكالم عن ضرورة األلتزام بالقداسة في السيرة والمحبة األخوية بين الجميع والحرص علي إرضاء
اللة عن طريق أحترام وتنفيذ وصاياة وينتهي الكالم في هذا األصحاح بالكشف عن حقيقة إختطاف الكنيسة عروس المسيح لتكون
بصفة مستمرة مع عريسها في السماء .
ثم يبدأ األصحاح الخامس بكلمة ( أما ) وهي عالمة أبتداء الكالم عن مواضيع مختلفة تخص مجموعة أخري غير كنيسة الرب
ق
فهنا الكالم يخص ما سيحدث ألبناء العالم الغير مؤمنين حين يدركهم يوم الرب كلص (  1تسا  : )2 :5ألَنَّ ُك ْم أَ ْنت ُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ بِالتَّحْ قِي ِ
ِص فِي اللَّ ْي ِل ه َكذَا يَ ِجي ُء ، .أي يوم غير متوقع لهم وغير مرغوب فية ألنهم غير مستعدين لة (  1تسا : ) 3 : 5
ب َكل ٍ
أ َ َّن يَ ْو َم َّ
الر ِ
َاض ل ِْل ُح ْبلَى ،فَالَ يَ ْن ُجونَ  ..وبالطبع هذا الكالم ال يخص الكنيسة
َاجئ ُ ُه ْم َهالَكٌ بَ ْغتَةً ،ك َْال َمخ ِ
سالَ ٌم َوأَ َما ٌن» ،حِ ينَئِ ٍذ يُف ِ
ألَنَّهُ حِ ينَ َما يَقُولُونَ َ « :
اإل ْخ َوة ُ فَلَ ْست ُ ْم فِي ُ
ظ ْل َم ٍة َحتَّى يُد ِْر َك ُك ْم
من قريب أو من بعيد ألنهم أبناء النور ويتبعون راعيهم كل يوم (  1تسا َ : )4 :5وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم أَيُّ َها ِ
ار .لَ ْسنَا مِ ْن لَيْل َوالَ ُ
ظ ْل َم ٍة ..
ذلِكَ ْاليَ ْو ُم َكل ٍ
ور َوأَ ْبنَا ُء نَ َه ٍ
ِصَ .جمِ يعُ ُك ْم أ َ ْبنَا ُء نُ ٍ
ِيح  ..هذة اآلية تؤكد بصفة قاطعة ان كنيسة الرب
ص ِب َر ِبنَا َي ُ
سو َ
بَ ،ب ْل ال ْقتِنَاءِ ْال َخالَ ِ
ض ِ
هللا لَ ْم َي ْج َع ْلنَا ل ِْلغَ َ
 1 ( +تسا  : ) 9 :5أل َ َّن َ
ع ْال َمس ِ
ال عالقة لها بالغضب اآلتي علي العالم في نهاية األزمنة  ،في الحقيقة ان من يقول ان عروس المسيح تتساوي مع غير المؤمنين بأن
تجتاز ي وم الغضب هو في الواقع يهين ويستخف بالثمن الغالي الذي دفعة العريس لشراء العروس  ،ألن نصيب الكنيسة المعين لها
س ِد بَ ْل
من اللة هو الخالص ( رو  : )1 : 8إِذًا الَ َ
ِيح يَ ُ
سو َ
س َ
ش ْي َء مِ نَ ال َّد ْينُونَ ِة اآلنَ َ
ب ْال َج َ
ْس َح َ
ع ،السَّا ِلكِينَ لَي َ
علَى الَّذِينَ هُ ْم فِي ْال َمس ِ
وح .
ب ُّ
س َ
َح َ
الر ِ
 +القديس أيرنيؤس الذي عاش في نهاية القرن األول الميالدي وتتلمذ علي يد تالميذ القديس يوحنا الحبيب كتب في كتابة المعروف
( ضد الهرطقات ) الجزء الثاني أآلتي  " :ولكن هؤالء األمم الذين ال يرفعون أعينهم إلي السماء وال يشكرون خالقهم وال أرادوا أن
يروا نور الحق  ،بل هم كالفيران العمياء في أعماق الجهل  ،لذلك حينما تختطف الكنيسة في النهاية من هذا العالم سيكون هناك
ضيق لم يكن مثلة منذ أبتداء العالم ولن يكون  ،ألن هذا هو النضال األخير لألبرار .
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رسالة تسالونيكي الثانية :

 +هذة هي الرسالة الثانية من بولس إلي أهل تسالونيكي كتبها بعد شهور فليلة من الرسالة األولي و من نفس المكان من مدينة
كورنثوس حوالي سنة  52ميالدية .
 +سبب كتابتها أن شعب هذة الكنيسة تعرضوا ألضطهادات وآالم كثيرة و متنوعة فظنوا أنها بداية ليوم الرب الذي كلمهم عنة بولس
كثيرا وان نهاية الحياة قد اقتربت فترك الكثير منهم أعمالهم
 +تقسيم الرسالة :
األصحاح األول :

تشجيع المؤمنين في كنيسة تسالونيكي

األصحاح الثاني :

يشرح لهم ما هو يوم الرب وترتيب أحداث النهاية

األصحاح الثالث :

يحرضهم علي الرجوع لحياتهم اليومية وألعمالهم التي أعتزلوها

 +زاد من قلق وأضطراب مؤمنين كنيسة تسالونيكي تزييف بعض المعلمين الكذبة لكالم بولس الرسول وتعاليمة (  2تسا : ) 6 : 3
ب الت َّ ْعل ِِيم الَّذِي أَ َخذَهُ مِ نَّا  ..وبعضهم
اإل ْخ َوةُ ،بِاس ِْم َربِنَا يَ ُ
خ يَ ْسلُكُ بِالَ ت َْرتِي ٍ
سو َ
س َ
ث ُ َّم نُ ِ
ْس َح َ
بَ ،ولَي َ
وصي ُك ْم أَيُّ َها ِ
ِيح ،أ َ ْن تَت َ َجنَّبُوا ُك َّل أ َ ٍ
ع ْال َمس ِ
أرسل خطابات مزيفة كما لوكانت من بولس تربط بين متاعب وآالم هذا الشعب وبين الضيقة العظيمة ( 2تسا  : )2 :2أ َ ْن الَ
ض َر ..
ِيح قَ ْد َح َ
س ِري ًعا َ
وح َوالَ ِب َك ِل َم ٍة َوالَ ِب ِر َ
تَت َزَ عْزَ عُوا َ
سالَ ٍة َكأَنَّ َها مِ نَّا :أ َ ْ
ع ْن ِذ ْه ِن ُك ْمَ ،والَ ت َْرت َاعُوا ،الَ ِب ُر ٍ
ي أ َ َّن َي ْو َم ْال َمس ِ
 +من األسباب التي أدت أيضا إلي زعزعة أيمان شعب تسالونيكي هو عدم اهتمام شعب هذة الكنيسة بفحص الكتب ودراسة الكلمة
سالُونِيكِي ،فَقَبِلُوا ْال َك ِل َمةَ
ف مِ نَ الَّذِينَ فِي ت َ َ
لمعرفة الحقيقة وقد شهد الوحي بهذا في سفراألعمال ( أع َ : )11 :17و َكانَ ه ُؤالَءِ أ َ ْش َر َ
ور ه َكذَا؟  ..فقد وصف الكتاب شعب كنيسة بيرية أنهم أشرف من شعب كنيسة
ب ُك َّل يَ ْو ٍم :ه َْل ه ِذ ِه األ ُ ُم ُ
صينَ ْال ُكت ُ َ
بِ ُك ِل نَشَاطٍ فَاحِ ِ
تسالونيكي لسبب واحد وهو فحصهم للكتب للتأكد من صحة ما يسمعون من تعاليم كتابية
ليتنا في حياتنا نتعلم التدقيق ونفحص و نتأكد مما نقرأ أو نسمعة من أي أحد أيا كان شأنة وليكن شعارنا ( الحق الكتابي أوال ) أو
كما يقول الكتاب َ :ك ْي الَ نَ ُكونَ فِي َما بَ ْع ُد أ َ ْ
ض َ
يح تَ ْعل ٍِيم  ( ..أف ) 14 : 4
طفَاالً ُم ْ
ط ِربِينَ َو َم ْح ُمولِينَ بِ ُك ِل ِر ِ
 +حذر بولس الرسول مؤمنين كنيسة تسالونيكي من األنخداع من تعاليم غير صحيحة فظهورالمسيح الثاني هو آخر جميع األحداث
ست َ ْن ُ
عي ٍْن  .ولكن البد ان يسبق هذا ظهور ضد المسيح أبن
وستراة كل عين بشرية ( رؤ  .. )7 :1ه َُوذَا يَأْتِي َم َع ال َّ
س َحا ِ
ظ ُرهُ ُك ُّل َ
بَ ،و َ
علَى َ
ط ِريقَ ٍة َما ،ألَنَّهُ الَ يَأْتِي إِ ْن لَ ْم يَأْ ِ
سا ُن ْالخَطِ يَّةِ ،ابْنُ ْال َهالَكِ
ت ْ
عنَّ ُك ْم أ َ َح ٌد َ
الهالك ( 2تسا  )3 :2الَ يَ ْخ َد َ
االرتِ َدا ُد أ َ َّوالًَ ،ويُ ْست َ ْعلَ ْن إِ ْن َ
وضد المسيح اليقدر وال يستطيع أن يعلن عن نفسة طالما الروح القدس موجود علي األرض من خالل الكنيسة ولكن بعد أختطاف
اإلثْ ِم اآلنَ َي ْع َم ُل فَقَ ْ
ط،
الكنيسة لن يكون هناك ما يحجزة ( 2تسا َ ) 6 : 2واآلنَ ت َ ْعلَ ُمونَ َما َيح ِْج ُز َحتَّى يُ ْست َ ْعلَنَ فِي َو ْقتِهِ .أل َ َّن س َِّر ِ
سيُ ْست َ ْعلَ ُن األَثِي ُم ..
سطِ الَّذِي َي ِ
حْج ُز اآلنَ َ ،وحِ ينَئِ ٍذ َ
ِإلَى أ َ ْن ي ُْرفَ َع مِ نَ ْال َو َ
 +وبالتالي فأن المقصود باألرتداد ليس كنيسة الرب عروس المسيح ألن هذا ال يتوافق مع الكنيسة ( عب َ )39 :10وأَ َّما نَحْ ُن فَلَ ْسنَا مِ نَ
ان ال ْقتِنَاءِ النَّ ْف ِس  ،ومن ناحية ثانية ستكون الكنيسة مع الرب ( 1تسا  )17 :4ث ُ َّم نَحْ ُن األ َ ْحيَا َء ْالبَاقِينَ
ْ
االرتِ َدا ِد ل ِْل َهالَكِ  ،بَ ْل مِ نَ ِ
اإلي َم ِ
سنُ ْخ َ
ب  ..ولن يبقى علي األرض غيركنيسة
ف َجمِ يعًا َمعَ ُه ْم فِي ال ُّ
ين َم َع َّ
ب ِل ُمالَقَاةِ َّ
الر ِ
الر ِ
س ُح ِ
ط ُ
َ
ب فِي ْال َه َواءِ َ ،وه َكذَا نَ ُكونُ ُك َّل حِ ٍ
ان ،تَابِعِينَ
أسمية مزيفة مرتدة عن األيمان ( 1تي َ )1 :4ولك َِّن ُّ
يرةِ يَ ْرت َ ُّد قَ ْو ٌم َ
ص ِري ًحا :إِنَّهُ فِي األ َ ْزمِ نَ ِة األَخِ َ
الرو َح يَقُو ُل َ
ع ِن ِ
اإلي َم ِ
شيَاطِ ينَ  ..وهذة سوف تتبع ضد المسيح إلي الهالك .
ِيم َ
أَ ْر َوا ًحا ُم ِ
ضلَّةً َوتَعَال َ
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 +أما من الناحية اللغوية فالكلمة المكتوبة بالعربي ( أرتداد ) هي مترجمة من الكلمة اليونانية ( أبوستاسي ) وهذة الكلمة في القاموس
اليوناني يمكن ان يكون معناها ( األختفاء أو السقوط أو المفارقة ) وقد تكررت هذة الكلمة في الكتاب المقدس  16مرة وكانت في
ص َو ٍام
عابِ َدةً بِأ َ ْ
َار ُق ْال َه ْي َكلََ ،
ِي أ َ ْر َملَةٌ نَح َْو أَ ْربَ ٍع َوث َ َمانِينَ َ
سنَةً ،الَ تُف ِ
جميعها تعني ( المفارقة )  ،علي سبيل المثال ( لو َ : )37 :2وه َ
َو َ
ارا  ،وهنا أستخدمت كلمة ( أبوستاسي) اليونانية في موضع ( مفارقة الهيكل) التي ترجمت عربيا (أرتداد )  .في
ط ِلبَا ٍ
ت لَ ْيالً َونَ َه ً
ين  ..أيضا في (لو  : )27 :13فَيَقُولُ :أَقُو ُل لَ ُك ْم :الَأَع ِْرفُ ُك ْم مِ ْن أَيْنَ أَ ْنت ُ ْم،
( لو َ : )13 :4ولَ َّما أ َ ْك َم َل إِ ْبل ُ
ارقَهُ إِلَى حِ ٍ
ِيس ُك َّل ت َ ْج ِربَ ٍة فَ َ
عنِي يَا َجمِ ي َع فَا ِعلِي ال ُّ
ارقَهُ
ظ ْل ِم  ..كما نقرأ في سفر األعمال ( أع  : ) 10 :12فَخ ََر َجا َوتَقَ َّد َما ُزقَاقًا َواحِ دًاَ ،ول ِْل َو ْق ِ
عدُوا َ
تَبَا َ
ت فَ َ
ْال َمالَكُ  ...في كل هذة المواضع استعملت الكلمة اليونانية ( أبوستاسي ) للتعبير عن فعل المفارقة أو التباعد أو قد تعبر عن مفارقة
الكنيسة لهذا العالم ( األختطاف ) والتي ترجمها المترجم ( أرتداد ) في اللغة العربية .
وألن لغة العهد الجديد هي اليونانية فالبد أن نفهم الكلمة بما تعنية في اليونانية  ..ويمكن أن تفهم الكلمة علي أرتداد بمعني ( مفارقة
ع ْنكَ أَنَّكَ تُعَ ِل ُم َجمِ ي َع ْاليَ ُهو ِد الَّذِينَ بَيْنَ األ ُ َم ِم
األيمان ) ولكن عندها ستجد اآلية تشرح نفسها كما في ( أع َ : ) 21 :21وقَ ْد أ ُ ْخبِ ُروا َ
ص ِري ًحا :إِنَّهُ فِي
ْ
سى وهنا الكلمة تعني أألبتعاد عن موسي ونفس المعني في (  1تي َ : )1 :4ولك َِّن ُّ
االرتِ َدا َد َ
ع ْن ُمو َ
الرو َح يَقُو ُل َ
شيَاطِ ينَ والكلمة تعني األبتعاد أو مفارقة األيمان .
ِيم َ
ان ،ت َابِعِينَ أ َ ْر َوا ًحا ُم ِ
يرةِ يَ ْرتَ ُّد قَ ْو ٌم َ
األ َ ْزمِ نَ ِة األَخِ َ
ع ِن ِ
اإلي َم ِ
ضلَّةً َوتَعَال َ
 +أضف إلي ما سبق أن بولس يقول لهم في الرسالة الثانية ( 2تسا  : )5 :2أ َ َما تَ ْذ ُك ُرونَ أَنِي َوأ َنَا َب ْع ُد ِع ْن َد ُك ْمُ ،ك ْنتُ أَقُو ُل لَ ُك ْم هذَا؟ ..
علي الرغم ان بولس لم يتكلم مطلقا في الرسالة األولي عن األرتداد ولكن الشئ الوحيد الذي تكلم عنة بتفصيل هو األختطاف بهذا
يكون ما يقصدة باألرتداد في الرسالة الثانية عبر عنة في الرسالة األولي باألختطاف  ،أيضا األرتداد سيحدث حسب ( 1تي : ) 1 :4
شيَاطِ ينَ  ،وهنا البد التفرقة
ِيم َ
َولك َِّن ُّ
ان ،ت َابِعِينَ أ َ ْر َوا ًحا ُم ِ
يرةِ يَ ْرت َ ُّد قَ ْو ٌم َ
ص ِري ًحاِ :إنَّهُ فِي األ َ ْزمِ نَ ِة األَخِ َ
الرو َح يَقُو ُل َ
ع ِن ِ
اإلي َم ِ
ضلَّةً َوت َ َعال َ
بين ( األزمنة األخيرة) وبين ( آخر الزمان )  ..األزمنة األخيرة نحن نعيشها اآلن نعاين يوميا كيف يرتد الكثيرين عن األيمان السليم
وظهور بدع وهرطقات وانحالل خلقي يوميا وكنايس مزيفة كثيرة .
 +في اللغة اليونانية هناك ضمير مذكر وضمير مؤنث وضمير متعادل  ،وكانت كلمة (يحجز) في ( 2تسا َ : )6 :2واآلنَ تَ ْعلَ ُمونَ َما
سطِ الَّذِي َيحْ ِج ُز
َيحْ ِج ُز َحتَّى يُ ْست َ ْعلَنَ فِي َو ْقتِ ِه  ،بضمير مذكر وهذا يعود علي الكنيسة أما في ( 2تسا ِ : )7 :2إلَى أَ ْن ي ُْرفَ َع مِ نَ ْال َو َ
اآلنَ  ،وهنا الضمير المتعادل لتعود علي الروح القدس  ،والمعني المقصود هو ان الذي يعطل ضد المسيح عن إستعالن نفسة للعالم
هو( كال من الكنيسة والروح القدس المتحد بها في كيان واحد غير منفصل) ومتي رفع هذا الحاجز من الوسط وقتها يستعلن األثيم .
اإلثْ ِم اآلنَ يَ ْع َم ُل فَقَ ْ
ط ،إِلَى أَ ْن
 +كلمة (يحجز) في (  2تسا َ : )6 – 7 :2واآلنَ ت َ ْعلَ ُمونَ َما يَ ْح ِج ُز َحتَّى يُ ْستَ ْعلَنَ فِي َو ْقتِهِ 7 .أل َ َّن س َِّر ِ
سطِ الَّذِي يَح ِْج ُز اآلنَ  ...مكتوبة في اللغة اليونانية في صيغة المضارع المستمر ،أي ان ما يحجز هو موجود اآلن و
ي ُْرفَ َع مِ نَ ْال َو َ
سيستمر وجودة لفترة قادمة حتي يأتي الوقت المناسب .
 +الحظت ان هناك تجاهل مقصود أو غير مقصود الأعلم لهذا الجزء من الرسالة إلي تسالونيكي عند الكثيرين من الذين يشرحون أو
يفسرون الكتاب المقدس في الكنيسة أو األجتماعات العامة  ..وال أفهم لماذا التجاهل !؟
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الرسالة األولي إلي تيموثاؤس :
 +تيموثاوس اسم يوناني معناة "مكرم من اللة " أو " تقي اللة "  ،آمن علي يد بولس في رحلتة التبشيرية األولي في لسترة حوالي
سنة  46ميالدية وكان والدة يونانيا ولهذا فانة لم يكن مختتنا  ،فختنة بولس حتي ال يثيرغضب اليهود علية لكن بولس كان
ضد فكرة ان الختان شرط للخالص وقاوم المتهودين (انظر دراسة غالطية)  .ربما مات األب وهو صغير السن فقامت أمة
الريَاءِ
ِيم ِ
أفنيكي وجدتة بتربيتة  ،وهما يهوديتان تقيتان علمتاة الكتب المقدسة منذ الطفولية (  2تي  : ) 5 : 1إِ ْذ أَتَذَ َّك ُر ِ
اإلي َمانَ ْالعَد َ
ِيس َوأ ُ ِمكَ أ َ ْفنِيكِيَ ،ولكِنِي ُموقِ ٌن أَنَّهُ فِيكَ أ َ ْيضًا .
الَّذِي فِيكَ  ،الَّذِي َ
س َكنَ أ َ َّوالً فِي َج َّدتِكَ لَ ْوئ َ
س
او ُ
 +في رحلتة التبشيرية الثانية رأي بولس في تيموثاوس األيمان والغيرة الروحيين (  1تي  : ) 18 :1ه ِذ ِه ْال َو ِ
صيَّةُ أَيُّ َها االبْنُ تِي ُموثَ ُ
سبَقَ ْ
سنَةَ  ..فقد كان مشهورا بين اإلخوة بالتقوى فاتخذة
ب النُّب َُّوا ِ
ار َ
ت َ
س َ
اربَةَ ْال َح َ
ت الَّتِي َ
أ َ ْست َْو ِدعُكَ إِيَّاهَا َح َ
ب فِي َها ْال ُم َح َ
علَيْكَ ِ ،ل َك ْي ت ُ َح ِ
رفيقا لة في أسفارة وأرسلة في العديد من المهام الصعبة بالنيابة عنة  ،انظر ( 1كو  ( ، )17 :4في  1( ، )19 :2كو .. )10 :16
كما أرتبط سم تيموثاوس بالرسول بولس في مقدمات بعض الرسايل مثل كورونثوس الثانية وفيلبي وكولوسي وتسالونيكي وغالطية
و أصطحبة بولس في رحلتة األخيرة إلي روما ( أع  )4 : 20وبقي معة هناك كل مدة سجنة  ،ورسمة بولس أسقفا علي أفسس .
 +هذة الرسالة مع رسالة تيموثاوس الثانية والرسالة إلي تيطس مجموعة من ثالثة رسايل يطلق عليها ( الرسايل الرعوية ) وهذة
التسمية لها مايبررها فهي تكشف اهتمام الرسول بولس بالتنظيم الكنسي وبروحانية المسؤلين عن الخدمة مثلما كان أهتمامة بالكرازة
و التعليم في باقي الرسايل  ،وتعتبر هذة المجموعة من الرسايل هي آخر ما كتب بولس الرسول  ،وهذة الرسالة كتبها بولس حوالي
سنة  62 - 64ميالدية بعد خروجة من سجنة األول في روما .
 +رأينا في دراستنا السابقة لكتابات بولس الرسول ( خصوصا رسالتي أفسس وكولوسي) كيف يصور شعب الكنيسة كجسد ورأس هذا
الجسد هو المسيح ليبين مدي العالقة القوية والوطيدة بين الرأس والجسد وأن ال حياة لهذا الجسد بدون الرأس الذي يدبر له كل أمورة
و أحتياجاتة  .كما صور الكنيسة أيضا كعروس والمسيح هو عريسها لكي يبين مدي الحب والترابط والعالقة التي ال تنفصل بأي حال
من األحوال بين العروس و العريس  ..أما في الرسالة إلي تيموثاوس فيشبة الكنيسة كبيت الرب الذي البد ان يكون له ترتيب ونظام
و قداسة تليق به كبيت الرب .
 +ظروف كتابة الرسالة  :بعد أحداث الشغب في أفسس ( أع  ) 21 – 41 : 19ترك بولس المدينة متجها إلي مكدونية لكنة ترك هناك
تيموثاوس في أفسس ليرتب بعض أمور الخدمة  ،وفي الطريق من مدينة ميليتس أستدعي بولس قسوس كنيسة أفسس ( أع )17 :20
س ِة  ،وودعهم الوداع األخير وحذرهم من أندساس معلمين كذبة بينهم ( اع ) 20
عى ق ُ ُ
س َل إِلَى أَفَ ُ
س َوا ْست َ ْد َ
وس ْال َكنِي َ
س أ َ ْر َ
س َ
س َ
َومِ ْن مِ يلِيت ُ َ
الر ِعيَّ ِة  ،وعندما وصل بولس إلي مكدونية أرسل هذة الرسالة
علَى َّ
س َي ْد ُخ ُل َب ْينَ ُك ْم ِذئَابٌ خَاطِ فَةٌ الَ ت ُ ْش ِفقُ َ
ألَنِي أ َ ْعلَ ُم هذَا :أَنَّهُ َب ْع َد ِذهَا ِبي َ
ِي
إلي تيموثاوس ليتأكد من سالمة الخدمة ويعطية ثقة بالنفس في تحمل مسؤلية الخدمة (  1تي  : )14 : 3هذَا أَ ْكتُبُهُ ِإ َليْكَ َر ِ
اجيًا أَ ْن آت َ
ت هللاِ ...
ف فِي بَ ْي ِ
بَ .ولك ِْن ِإ ْن ُك ْنتُ أُبْطِ ُ
ع ْن قَ ِري ٍ
ِإلَيْكَ َ
ْف يَ ِجبُ أَ ْن تَت َ َ
ص َّر َ
ئ ،فَ ِل َك ْي ت َ ْعلَ َم َكي َ
 +تقسيم الرسالة :
اصحاح 1

 :التحذير من دخول تعالييم غريبة

اصحاح 3

 :شروط يجب ان تتوفر في خدام الرب

اصحاح 4

 :التعاليم الغريبة التي تنتشر في األزمنة األخيرة

اصحاح  : 6 ، 5نصيحة لكييفية التعامل مع جميع شعب الكنيسة
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اصحاح  : 2العبادة الحقيقية الصحيحة

 +يرجع الفضل إلي النمو الروحي المبكر لشخصية تيموثاوس و تعلقة بكالم الرب منذ حداثتة إلي أمة و جدتة  ،وهذا يؤكد و يثتت
مسؤلية األم الكبيرة لوضع أطفالها علي بداية الطريق الصحيح لمعرفة اللة منذ السن المبكرة جدا في عمر الطفل فتكون النتيجة خادم
اإل ْخ َوةِ الَّذِينَ فِي ِل ْست ََرة َ َوإِيقُونِيَةَ  ،وقد كان تيموثاوس شخصية
أمين للرب ال يختلف علية إثنان ( أع َ : )2 : 16و َكانَ َم ْش ُهودًا لَهُ مِ نَ ِ
خجولة بطبعها  ،ليس لة في المواجهات وكان صاحب أمراض كثيرة مثل معلمة بولس الرسول .
 1 ( +تي  : )5 : 2ألَنَّهُ يُو َج ُد إِلهٌ َواحِ ٌد َو َوسِي ٌ
سوعُ ْال َمسِي ُح  ..الوسيط الوحيد الذي أستطاع ان يحل
سا ُن يَ ُ
ط َواحِ ٌد بَيْنَ هللاِ َوالنَّ ِ
اإل ْن َ
اسِ :
المعادلة الصعبة عن كيفية الصلح بين اللة و األنسان هو يسوع المسيح ألنة هو أقنوم األبن أي أنة هو الرب ذاتة فيستطيع تمثيل اللة
وهو أيضا إنسان كامل مولود من إمرأة مثل كل البشر فهو يستطيع تمثيل البشر  ،وألنة بار وقدوس وبال خطية فهو الوحيد الذي
يستطيع اللة من خاللة أن يمد يدة ويتصالح مع البشر  ،أما روعة وجمال هذا الوسيط أنة لم يكن مجرد وسيط فقط بل أنة دفع ثمن
ْ
يع ،ال َّ
ص ِة ...
ش َها َدة ُ فِي أ َ ْوقَاتِ َها ْالخَا َّ
المصالحة عندما صار فدية أيضا (  1تي  : ) 6 : 2الَّذِي بَذَ َل نَ ْف َ
سهُ فِ ْديَةً ألَجْ ِل ال َجمِ ِ
 +في اصحاح  3يتكلم عن الشروط التي يجب توافرها في أسقف الكنيسة  ،وهذة الكلمة ( أسقف) ال تعني تماما ما تعنية الكلمة في وقتنا
الحاضر  ..و كلمة قس هي كلمة سريانية وتعني ( شيخ ) أما كلمة أسقف فهي تعني في اللغة اليونانية ( ناظرا)  ،وقد كانت كلمة قس
س ِة  ،ثم في
عى ق ُ ُ
س َل ِإلَى أَفَ ُ
س َوا ْستَ ْد َ
وس ْال َكنِي َ
س أَ ْر َ
س َ
س َ
أو أسقف تستعمل بالتبادل كما نالحظ في ( أع َ : ) 17 : 20ومِ ْن مِ يلِيت ُ َ
ساقِفَةً
الر ِعيَّ ِة الَّتِي أَقَا َم ُك ُم ُّ
يع َّ
الرو ُح ْالقُد ُ
ُس فِي َها أ َ َ
( أع  : ) 28 : 20اِحْ ت َِر ُزوا اِذًا أل َ ْنفُ ِس ُك ْم َو ِل َجمِ ِ
ف ِبالَ لَ ْو ٍم ،بَ ْع َل ْام َرأَةٍ َواحِ َدةٍ،
 +ينبغي ان ال نفهم ان هناك مبدأ لتعدد الزوجات لألساقفة في (  1تي  : ) 2 : 3فَيَ ِجبُ أَ ْن يَ ُكونَ األ ُ ْسقُ ُ
صا ِل ًحا لِلت َّ ْعل ِِيم  ...ولكن ما حدث هو ان معظم الداخلين لأليمان من األمم كان اهم أكثر من
عاقِالًُ ،محْ ت َ ِش ًماُ ،م ِ
صاحِ يًاَ ،
ضيفًا ل ِْلغُ َربَاءِ َ ،
َ
زوجة واحدة وقد سمحت لهم الكنيسة باألستمرار في هذا كمرحلة أنتقالية في حياتهم ولكن كانت تشترط علي من يريد العمل في
خدمة الكهنوت أن تكون لهم زوجة واحدة .
هللا َ
وح ،ت ََرا َءى ِل َمالَئِ َكةٍُ ،ك ِرزَ ِب ِه َبيْنَ
سدِ ،تَ َب َّر َر فِي ُّ
اع َ
ظ َه َر فِي ْال َج َ
عظِ ي ٌم ه َُو س ُِّر الت َّ ْق َوىُ :
 +تأمل  1 ( :تي َ : )16 : 3و ِب ِ
الر ِ
اإل ْج َم ِ
هللا
األ ُ َم ِم،أُومِ نَ ِب ِه فِي ْال َعالَ ِمُ ،رفِ َع فِي ْال َم ْج ِد  ...في بداية العهد القديم األنسان خلق علي صورة اللة ( تك  : )27 : 1فَ َخلَقَ ُ
ورةِ هللاِ َخلَقَهُ .ذَك ًَرا َوأ ُ ْنثَى َخلَقَ ُه ْم  ...ولكن في بداية العهد الجديد  ،اللة جاء في صورة انسان ،
علَى ُ
علَى ُ
ورتِهَِ .
سانَ َ
اإل ْن َ
ص َ
ص َ
ِ
الخالق في العهد القديم جاء في صورة المخلوق في العهد الجديد
ض؟
علَى األ َ ْر ِ
في وقت تدشين الهيكل في صالة سليمان  ،تعجب سليمان وقال في (  1مل  : )27 : 8ألَنَّهُ ه َْل َي ْس ُكنُ هللاُ َحقًّا َ
سعُكَ  ،فَ َك ْم بِاألَقَ ِل هذَا ْالبَيْتُ الَّذِي بَنَيْتُ ؟  ،رغم ان اللة متواجد خلف الحجاب وال يراة أي
س َم َاوا ِ
س َما ُء ال َّ
ه َُوذَا ال َّ
ت الَ ت َ َ
س َم َاواتُ َو َ
انسان  ...فما بالك وجود اللة في وسط الناس في العهد الجديد !! نعم أنة عهد النعمة ...
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الرسالة الثانية لتيموثاوس :

 +هذة الرسالة مثل الرسالة األولي تعتبر رسالة شخصية من بولس ألنسان تربطة بة عالقة حميمة في محاولة لحثة علي التشبة بة
وكأنة ينقل إلية كل خبراتة الرسولية  ،وبين السطور تتجلي المحبة التي يحملها بولس لتلميذة كما يتجلي القلق الذي يؤرقة بمجرد
بإمكانية أنحرافة إلي األفكار الغير صحيحة فيطلب منة بإلحاح أن " أذكر يسوع المسيح المقام من بين األموات  ،من نسل داود
بحسب إنجيلي " (  2تي )8 : 2
 +بعد ان كتب بولس الرسالة األولي إلي تيموثاوس من كورنثوس ذهب إلي كريت وألتقي بتيطس ثم رجع من كريت إلي كورونثوس
وكتب من هناك رسالة إلي تيطس ثم قصد الذهاب إلي غرب اليونان  ،وفي الطريق مر علي مدينة ترواس وهناك قبضت علية
السلطات الرومانية ومن هناك كتب الرسالة الثانية إلي تيموثاوس وبعد فترة قليلة تم أستشهادة حوابي سنة  68 – 67ميالدية .
 +بعد الرسالة األولي التي امتألت بالنعاليم واألرشادات  ،وجد تيموثاوس نفسة وحيدا ومنفردا ومسؤال عن خدمة كبيرة بدون مساعدة
أبية الروحي بولس  ،وقد كانت هناك سلبيات في الخدمة ربما ساهمت فيها شخصية تيموثاوس الخجولة وصغر سنة  ،وقد أرسل
ير َ
طاه ٍِر،
بولس هذة الرسالة ليشجعة ويذكرة أنة مشغول بة في صلواتة (  2تي ِ : )3 : 1نِي أ َ ْش ُك ُر هللاَ الَّذِي أ َ ْعبُ ُدهُ مِ ْن أَجْ َدادِي بِ َ
ضمِ ٍ
اع فِي َ
َك َما أ َ ْذ ُك ُركَ بِالَ ا ْن ِق َ
ارا  ،وأنة طالما اللة في حياة الخادم ال يمكن للخادم أن يفشل (  2تي  : )7 :1أل َ َّن هللاَ لَ ْم
ط ِلبَاتِي لَ ْيالً َونَ َه ً
ط ٍ
ورةِ ْال َكالَ ِم
يُعْطِ نَا ُرو َح ْالفَ َ
ش ِل ،بَ ْل ُرو َح ْالقُ َّوةِ َو ْال َم َحبَّ ِة َوالنُّ ْ
صحِ  ،ويذكرة بالتمسك بالتعاليم الصحيحة ( 2تي  : )13 :1تَ َمس َّْك بِ ُ
ص َ
ع  ،والمجاهرة بها دون خجل ( 2تي  : )8 :1فَالَ تَ ْخ َج ْل بِ َ
ان َو ْال َم َحبَّ ِة الَّتِي فِي ْال َمسِيحِ يَ ُ
ش َها َدةِ
سو َ
الصَّحِ يحِ الَّذِي َ
سمِ ْعتَهُ مِ نِي ،فِي ِ
اإلي َم ِ
ب قُ َّو ِة هللاِ  ،ويحثة علي األستعانة ببعض الخدام األمناء
ِيرهَُ ،ب ِل ا ْشت َِر ْك فِي ا ْح ِت َما ِل ْال َم َ
شقَّا ِ
س ِ
اإل ْن ِجي ِل ِب َح َ
َر ِبنَاَ ،والَ ِبي أَنَا أَس َ
ت أل َ ْج ِل ِ
سمِ ْعتَهُ مِ نِي ِب ُ
ْض ...
ِيرينَ  ،أ َ ْو ِد ْعهُ أُنَا ً
سا أ ُ َمنَا َءَ ،ي ُكونُونَ أَ ْكفَا ًء أَ ْن يُ َع ِل ُموا آخ َِرينَ أَي ً
لمساعدتة في الخدمة ( 2تي َ : )2 :2و َما َ
ش ُهو ٍد َكث ِ
 +الخدمة من أجل انجيل المسيح و أحتمال كل األتعاب والمشقات من اجل ذلك هو شرف و فخر و واجب علي كل مسيحي يحب الرب
ألنة خلصنا مجانا وبررنا مجانا وليس ألننا أظهرنا أي أعمال مقدسة  ،بل ألنة ببساطة شديدة ..هو يريد هذا ويقصدة وفي نية قلب
ص ِد
ضى ْالقَ ْ
ضى أَ ْع َما ِلنَا ،بَ ْل بِ ُم ْقتَ َ
سةً ،الَ بِ ُم ْقت َ َ
صنَا َو َد َ
عانَا َدع َْوة ً ُمقَ َّد َ
اللة حتي من قبل أن يخلق الكون كلة ( 2تي  : )9 :1الَّذِي َخلَّ َ
َوالنِ ْع َم ِة الَّتِي أُعْطِ يَ ْ
ع قَ ْب َل األ َ ْزمِ نَ ِة األَزَ ِليَّ ِة ..
ت لَنَا فِي ْال َمسِيحِ يَ ُ
سو َ
ع ْن ه ُؤالَءِ  ،لهم صورة التقوي أي أنهم مسيحيون من الخارج
ورة ُ التَّ ْق َوىَ ،ول ِكنَّ ُه ْم ُم ْنك ُِرونَ قُ َّوت َ َها .فَأَع ِْر ْ
 2 ( +تي  : )5 :3لَ ُه ْم ُ
ض َ
ص َ
يذهبون للكنيسة ويشتركون في أعيادها ومناسباتها المختلفة ولهم نشاط واضح للجميع ولكن قلبهم مبتعد بعيدا جدا عن طريق المسيح
أو قد يكونوا خدام يتبرعون بوقتهم وجهدهم في خدمات كثيرة ولكن ليس لمجد المسيح بل لتمجيد أنفسهم
 +تقسيمات الرسالة :
اصحاح  : 1التمسك بصورة الكالم الصحيح
اصحاح  : 2الدراسة المجتهدة للكلمة
اصحاح  : 3تأثير كلمة اللة
اصحاح  : 4الكرازة بكلمة اللة
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ب الَّذِي ِفي ْال ِب ِر...الكتاب المقدس كلة
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم َوالتَّأْدِي ِ
 2 ( +تي ُ : )16 : 3ك ُّل ْال ِكت َا ِ
ب ه َُو ُمو ًحى ِب ِه مِ نَ هللاَِ ،ونَا ِف ٌع لِلت َّ ْعل ِِيم َوالت َّ ْو ِب ِ
هو وحي من اللة  .وهذة الكلمة ( وحي) في األصل تعني أنفاس اللة  ،منذ ان تنفس اللة في األنسان األول نسمة الحياة ( تك : )7: 2
سا َحيَّةً ...والوحي ال يشمل فقط ما جاء من أفكار أو
ار آ َد ُم نَ ْف ً
َو َج َب َل َّ
اإللهُ آ َد َم ت ُ َرابًا مِ نَ األ َ ْر ِ
ضَ ،ونَفَ َخ فِي أ َ ْن ِف ِه نَ َ
ص َ
س َمةَ َح َياةٍ .فَ َ
الربُّ ِ
وقصص في الكتاب المقدس ولكن أيضا كل كلمة أو لفظ في الكتاب هو درس وتعليم لألنسان ويعلن فكر اللة من جهتة  ،وهو أيضا
فية ما يحتاجة األنسان من تعليم عن اللة والماليكة والعالم والسماء واألبدية  ،وهو أيضا نافع للتوبيخ ألن الكتاب يخاطب ضمير
األنسان لتصحيح ما يقوم بة من أخطاء في رحلتة علي األرض  ،أما التقويم فهو تصحيح مسار األنسان بعد ما يستجيب لتوبيخ اللة
لة او ما نسمية في حياتنا بتوية األنسان  ،أما التأديب في البر ،فهو كيف أتعامل مع أهل بيتي ومع القريب و الغريب الصديق و
العدو ...وربما سفر األمثال يوضح كل هذة األفكار معا.
خ ،ا ْنت َ ِه ْر ،ع ْ
ِظ بِ ُك ِل أَنَاةٍ َوتَ ْعل ٍِيم  ...الكرازة كل
ب َو َ
علَى ذلِكَ فِي َو ْق ٍ
غي ِْر ُمنَا ِس ٍ
ت ُمنَا ِس ٍ
 2 ( +تي  : )2 : 4ا ْك ِر ْز بِ ْال َك ِل َمةِ .ا ْع ُك ْ
ف َ
بَ .وبِ ِ
وقت بالكلمة هي آخر ما كتبة بولس الرسول في نهاية حياتة قبل أن ينال أكليل الشهادة متوسال ومناشدا تيموثاوس أن تكون الكرازة
بالكلمة هي شاغلة الشاغل الوحيد في حياتة ويقوم بة في كل األوقات سواء كانت هذة األوقات مناسبة لة أو غير مناسبة  ،طالما هناك
أحتياج من اآلخرين .
ص ِة يَ ْج َمعُونَ لَ ُه ْم ُمعَلِمِ ينَ ُم ْستَحِ َّكةً
ب َ
ش َه َواتِ ِه ُم ْالخَا َّ
س َ
ِيم الصَّحِ ي َح ،بَ ْل َح َ
 2 ( +تي  : )3 : 4ألَنَّهُ َ
سيَ ُكو ُن َو ْقتٌ الَ يَحْ تَمِ لُونَ فِي ِه الت َّ ْعل َ
ت  ...الناس تريد ان تسمع ما يدخل السرورعليهم حتي لو كان
قَ ،ويَ ْن َح ِرفُونَ إِلَى ْال ُخ َرافَا ِ
سامِ عُ ُه ْم ،فَيَ ْ
سامِ عَ ُه ْم َ
ص ِرفُونَ َم َ
َم َ
ع ِن ْال َح ِ
كالم مزييف  ،الناس ال تريد أن تسمع كلمات التوبيخ أو التأنيب وال تريد أن يلفت نظرهم أحد أنهم في أحتياج لألنسكاب في الصالة
أمام اللة لطلب تدخل نعمتة ألنهم عاجزين و فاشلين
هذا الوقت الذي تتكلم عنة اآلية هو الوقت الحالي الذي نعيشة اآلن بعد أن اكتشف الناس ان كالم اللة يتطلب السلوك بالتقوي و
القداسة كما يطلب مجد المسيح فقط في حين ان الناس يطلبون حياة بدون قيود وبطلبون مجد أنفسهم أو مجد الطايفة التي ينتمون
أليها حتي لو كان هذا علي حساب الحق الكتابي األنجيلي .
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اختبر معلوماتك
من رسالة أفسس
 +من هم القديسين التي تشير لهم الرسالة ؟
 +كم صالة رفعها بولس في رسالة أفسس ؟
 +أذكر آية تبين أهمية الوقت في حياة المؤمن ؟
 +كيف يمكن لألباء ان يغيظوا أوالدهم ؟
 +ما هي التصرفات الغير صحيحة في الكالم التي يجب تجنبها ؟
 +ما هي التصرفات األيجابية في سلوك المؤمن في األصحاحان  5 & 4؟
 +كيف يغضب المسيحي دون ان يخطئ ؟
من رسالة فيلبي
 +ما هو سبب تسمية المدينة بهذا األسم ؟
 +في أي رحلة تبشيرية زار بولس مدينة فيلبي ؟
 +لماذا قرر بولس الذهاب إلي فيلبي ؟
 +من هو أول شخص آمن من مدينة فيلبي ؟
من رسالة كولوسي
 +ما المقصود بكلمة ختان المسيح ؟
 +ماذا تمثل المعمودية بالنسبة لنا  .أذكر الشاهد ؟
 +من الذي أسس كنيسة كولوسي ؟
من الرسالة إلي تسالونيكي
 +من كتب مع بولس هذة الرسالة ؟
 +ما هي أوصاف أو ألقاب ضد المسيح في هذة الرسالة ؟
 +ما هي أسباب كتابة بولس الرسالة الثانية إلي تسالونيكي ؟
الرسايل إلي تيموثاوس
 +متي كتبت رسالة تيموثاوس األولي ؟
 +أين تقابل بولس مع تيموثاوس أول مرة ؟
 +ما هي الشروط التي يجب توافرها في األسقف ؟
 +صفات الناس في األيام األخيرة في (  2تي  .) 3هل تحققت اآلن ؟
 +بماذا يصف بولس الرسول الخادم الذي ال يهتم بأهل بيتة ؟
 +بماذا يدعو بولس الرسول ( التجارة مع القناعة ) ؟
 +طالب بولس من تيموثاوس أن يكون قدوة للمؤمنين في أي شئ ؟
 +لماذا لم يأذن بولس للمرأة ان تعلم في الكنيسة ؟
 +ما هو الفرق بين سر التقوي و صورة التقوي ؟
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مسابقة شهر مارس 22
 ( 1أف  .. ) 14 : 2الذي جعل األثنين واحد  ..عن ماذا يتكلم بولس الرسول ؟

 2الكنيسة جسد الرب والمسيح رأسها  .لماذا وصف بولس ذلك في رسالة كولوسي بأنة ( السر المكتوم منذ الدهور ) ؟

 3ما معني ان يوم الرب كلص في رسالة تسالونيكي األولي ؟  ..ومن هم المستهدفون بهذا اليوم ؟

 4من رسالة تيموثاوس الثانية ..لماذا يجب علي المسيحي تجنب المباحثات الغبية و السخيفة ؟

 5ماهو الحاجز المقصود في (  2تسا  ) 6 – 7 : 2الذي يعطل ظهور ضد الميسح في نهاية األزمنة ؟

 6حسب رسالة تيموثاوس ما الشروط التي يجب ان تكون في األرملة حتي تساعدها الكنيسة ؟

 ( 7يو  . ) 14 : 1أذكر آية تشبهها في كال من تيمثاوس األولي و رسالة فيلبي ؟

 8من رسالة فيلبي أذكر آية تبين ان بولس كان يعتبر تيموثاوس بمثابة أبن لة ؟

 9لماذا يطلق بولس أسم ( قديس) علي كل مسيحي يحيا علي األرض ؟

 10أذكر ثالثة أسباب أساسية لزعزعة أيمان شعب كنيسة تسالونيكي ذكرها بولس في رسالتة الثانية لهم ؟
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إجابة المسابقة

األسم :

تليفون :

من فضك ضع ورقة األجابة في الصندوق المخصص لها بمكتبة الكنيسة

