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 عودة للجدول (المقدمة)رسالة بولس الرسول الثانية إلي تيموثاوس
 

 قدم . هذه الرسالة هي آخر ما كتبه بولس الرسول من سجنه األخير في روما وقبل استشهاده مباشرة
. فيها كل ما في قلبه إلي تلميذه الحبيب تيموثاوس، ربما شعر بأنه لن يراه ثانية، فكتب له هذه الرسالة

 .وكان تيموثاوس أحب تلميذ لقلب بولس الرسول
 وثاوس الذي كان أسقفًا علي أفسسارسلها إلى تلميذه تيم. 
  األضاليل التى طالب القديس تيموثاوس بمقاومتها هى بعينها المذكورة في الرسالة األولى، فهؤالء

 .الهراطقة ما زالوا في أفسس
  وقد . وكان بولس في سجن روما. م76وكان استشهاده سنة  76أو  76كتبها الرسول حوالي سنة

ستشهد إثم أطلق سراحه، أما هذه المرة ف 76ام نيرون، المرة األولي سنة سجن بولس في روما مرتين أي
 .فيها
  أما هنا في (. 44فل ( + )42:  4فى ( + )42:  1في )في سجنه األول كان يتوقع إطالق سراحه

 (.7:  2تي  4)سجنه الثاني فتوقع هو أن يستشهد 
 ستشهادهإمعهم في السجن قبل  طلب الرسول هنا من تيموثاوس أن يحضر ومعه مارمرقس ليلتقي .

يؤكد فيها ضرورة  ، ولكنه خشي أن يستشهد قبل وصولهما لهذا قدم في هذه الرسالة وصايا أبوية وداعية
الجهاد بروح القوة ال بروح اليأس، من أجل الحفاظ علي اإليمان المستقيم ومقاومة الهرطقات بحزم مع 

 .وداعة ومحبة
 شك حتمال األلم بغير تذمر أوإشجع الرسول الكنيسة علي  ،ألن الكنيسة مقبلة علي عصر استشهاد .

كما يكرر عبارة ال تخجل، فالضيق ال يقيد كلمة اإلنجيل، بل يسند الكثيرين للعمل بال خجل من صليب 
 .ربنا يسوع

 م جهاده وحفظه للوديعة هى رسالة يقدمها خادم منتصر يودع عالمًا مملوءًا بالضيق، ويعلن إتما
 .اإليمانية حتي النفس األخير منتظرًا اإلكليل األبدي

راجيًا أن آتى إليك عن "بولس يكتب لتيموثاوس هذه الرسالة الثانية ألنه وعده في رسالته األولى أنه سيأتي له * 
ل له هذه الرسالة فهو أرس. ولكنه لم يستطع بسبب إلقاء القبض عليه وسجنه في روما(. 2:  6تي 1" )قريب

 .ليواسيه
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 عودة للجدول (ألولاإلصحاح ا)إلي تيموثاوسرسالة بولس الرسول الثانية 
 

ِإَلى 2. ُبوُلُس، َرُسوُل َيُسوَع اْلَمِسيِح ِبَمِشيَئِة هللِا، أَلْجِل َوْعِد اْلَحَياِة الَِّتي ِفي َيُسوَع اْلَمِسيحِ 1" -(:2-1)اآليات 
 " .اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ َناِنْعَمٌة َوَرْحَمٌة َوَساَلٌم ِمَن هللِا اآلِب وَ : ِتيُموثَاُوَس االْبِن اْلَحِبيبِ 

ضد المركب  يرسل هذه الرسالة لتلميذه تيموثاوس ألنه يعلم أن الراعي تواجهه صعوبات كأمواج البحر ُبوُلُس 
ليقويه فال يتزعزع، وعلي الخادم أن ال يكل من الصعوبات التي تثور في وجهه واضعًا رجاؤه  ، وذلك(الكنيسة)

 .المركب فلماذا الخوف من األمواج في المسيح، و الكنيسةفي المسيح فهو رأس 
ينسب بولس رسوليته وتكليفه لمشيئة هللا، هنا اإلشارة لمشيئة هللا تتمشى مع روح التسليم الهادئ  = ِبَمِشيَئِة هللاِ 

ه الذي نتلمسه في متضمنات هذه الرسالة، فالمشيئة اإللهية هي التي إختارته رسوال وقادته في كل خطوة في حيات
 . ستشهادهإوهي التي سمحت بسجنه ثم ب

التي واجهته ألجل وعد  ل أن يكون رسواًل بالرغم من كل اآلالمب  ل المسيحية وق  ب  بولس ق   =أَلْجِل َوْعِد اْلَحَياِة 
ستشهاد ينتظرني، و أأنا أعلم أن هناك  ن الرسول يقولأك. الحياة قبل هذا ألنني أومن بأن هناك أالم واجهتني وا 
وكانت هذه الحياة األبدية موضوع كرازته، وكانت عينيه مثبتة على هذه الحياة . فضل لمن يثبت وينتصرحياة أ

 . وألجل هذه الحياة األبدية نحتمل نحن كل ألم. نتظرهاإاألبدية كمكافأة طالما 
 .نجد بولس ال يكبت المشاعر اإلنسانية بل يطلقها بطريقة روحية = االْبِن اْلَحِبيبِ 

 
ِإنِ ي َأْشُكُر هللَا الَِّذي َأْعُبُدُه ِمْن َأْجَداِدي ِبَضِميٍر َطاِهٍر، َكَما َأْذُكُرَك ِباَل اْنِقَطاٍع ِفي َطِلَباِتي 3" -(:4-3)اآليات 

 ُمْشتَاًقا َأْن َأرَاَك، َذاِكرًا ُدُموَعَك ِلَكْي َأْمَتِلَئ َفَرًحا4 َلْياًل َوَنَهارًا
لس في نهاية حياته يحلل حياته وأحداثها فيري يد هللا فيها، ويري أن هللا هيأ له بيئة بو  =َأْعُبُدُه ِمْن َأْجَداِدي 

صالحة يتربي فيها وأن هللا رعاه منذ صغره، وربما هو يذكر أجداده إذ شعر بقرب لقائهم فى السماء وها هو يقدم 
فتري  = َأْشُكُر هللَا ِبَضِميٍر َطاِهرٍ = الشكر هلل الذى أحس بعمله المستمر معه  لقد أضطهد بولس الكنيسة وا 
وهللا أرشده للطريق . هو كان يبحث عن مجد هللا ولكن بجهل. عليها، لكنه حتي في ذلك كان ضميره طاهراً 

والضمير الطاهر يعني أنه بال غش وال خداع يعبد هللا بال غرض سوي . الصحيح إذ رأي أن ضميره كان طاهراً 
 .ولس وقرب إنتقاله لم يمنعاه من الصالة عن أحبائه وأوالدهوالحظ أن سجن ب. إبتغاء رضي هللا

هكذا كان المسيح علي صليبه مهتمًا بأمه أن يسلمها ليوحنا  =َكَما َأْذُكُرَك ِباَل اْنِقَطاٍع ِفي َطِلَباِتي َلْياًل َوَنَهارًا 
ألحياء في األحياء عالمة الصالة هى سر قوة الخدمة هنا نري شفاعة ا. ليعولها، بل بصالبيه ليغفر هللا لهم

 .الحب في قلوبهم لبعضهم البعض وعالمة علي عجز الخادم أن يقدم شيئًا لمخدوميه فيلجأ هلل ليعطيهم
ربما في الوداع األخير شعر تيموثاوس  بأنه لن يري معلمه ثانية فبكى، وهذه المحبة كانت تمأل  =َذاِكرًا ُدُموَعَك 

 .سه يحمل مشاعر رقيقة وعواطف محبة لكل الناسقلب بولس فرحًا وتعزية، فبولس نف
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َك أَ 5" -:(5) آية َياِء الَِّذي ِفيَك، الَِّذي َسَكَن َأوَّاًل ِفي َجدَِّتَك َلْوِئيَس َوُأمِ  ْفِنيِكي، َولِكنِ ي ِإْذ َأَتَذكَُّر اإِليَماَن اْلَعِديَم الرِ 
 " .ُموِقٌن َأنَُّه ِفيَك َأْيًضا

قوي بالمسيح، فهي ليست محبة بشرية  ها إيمانءأن ورالمعلمه كانت دلياًل لبولس وثاوس المحبة التي أظهرها تيم
وهذا . وهذا اإليمان ليس عارضًا بل له جذوره في العائلة، في الجدة وفي األم. عادية بل هي محبة في المسيح

 .ما يفرح قلب الرسول، وجود عائالت مقدسة، كنيسة حية يتربي فيها أوالد هللا
 

َبِب ُأَذكِ ُرَك َأْن ُتْضِرَم َأْيًضا َمْوِهَبَة هللِا الَِّتي ِفيَك ِبَوْضِع َيَديَّ 6" -:(6) آية  " َفِلهَذا السَّ
فنجد أن تيموثاوس كان فيه إيمان قوي لذلك إختاره هللا لنعمة األسقفية، لكنه عليه أن  7مع آية  5قارن آية 
هو نال  موهبة من هللا ولكن عليه أن . غل الخدمة حياته الروحيةوبولس هنا يذكره بهذا لئال تنسيه مشا. يضرمها

إذًا حياة النعمة هي عمل مشترك بين هللا واإلنسان، هللا يمنح الموهبة إلنسان مؤهل لها، . ينميها حتي ال تنطفئ
ال تطفئوا "بإهماله لكن علي هذا اإلنسان أن يحفظها ويصونها وينميها ويغذيها بعد الحصول عليها لئال يطفئها 

، وتنمية الموهبة يكون بالعبادة الروحانية الصادقة، ومضاعفة الصلوات والصوم والخلوات (11:  5تي1" )الروح
، والمعني من عنده (14:  16مت)مالت، ومن يفعل يعطى ويزاد الروحية ومحاسبة النفس والتوبة والقراءة والتأ

ولربط ما مضى بهذه . ه عمل أو ثمر فيسحب ما عندهمن ليس عندو  ، ي مواهب أكثرعمل أو ثمر فإنه يعط  
 .اآلية نفهم أن الرسول كأنه يقول لتيموثاوس إن كنت تحبني حقيقة

ورسامة أسقف تحتاج  .وموهبة هللا هي موهبة الكهنوت هنا لدرجة األسقفية =ُتْضِرَم َأْيًضا َمْوِهَبَة هللِا الَِّتي ِفيَك  
وعلى كل (. 6، 4:  16أع)ومع بولس ( 12:  2تي1)دث مع تيموثاوس ، وهذا ما حلوضع يد أكثر من أسقف

وان لم . يفية االمتالء يات فيها كوهذه اآل( . 41-16:  5فأ)امتلئوا بالروح = روح الذى فيه منا ان يضرم ال
 .ن اهملناإو تقل وتضمحل أنجاهد ، ن كنا إما تزداد إفالنعمة التى نحصل عليها ( 11:  5تس1)ه ئنفعل نطف

 
 "  .أَلنَّ هللَا َلْم ُيْعِطَنا ُروَح اْلَفَشِل، َبْل ُروَح اْلُقوَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالنُّْصحِ 7" -:(7) آية

فمع أن المصاعب شديدة، فهو صغير السن ومعلمه بولس سجين وسيرحل عن  = هللَا َلْم ُيْعِطَنا ُروَح اْلَفَشلِ 
ن، لكن عليه أال يخاف، وال يتهيب فالخدمة هي خدمة هللا، وهللا  العالم ، وهناك مقاومين من اليهود والغنوسيي

 .إن كانوا ال يتهيبون، ويثقوا أن هللا يعطيهم معونةُروَح اْلُقوَِّة يعطي لخدامه 
 .القادرة علي البذل والعطاء = ُروَح اْلَمَحبَِّة  
الروح  ومن أين يأتى بالحكمة؟  .يتهحكيمًا وناصحا لرع أن يكون الراعي على sound mind = ُروَح النُّْصحِ  

، وتكون القرارات التى نتخذها فى وبال ترددحكمة ونصح فنعرف الطريق بوضوح  ينا كلناالقدس الذي فينا يعط
لكن الروح القدس يعطى لألسقف حكمة أكبر ليقود رعيته و . حياتنا قرارات سليمة فهى بإرشاد الروح القدس

فإن  .وتكون قراراته لبناء الكنيسة الروح ينصح الراعي فينصح الراعي رعيته. اً يعطي للراعي فهمًا وحكمة ونصحو 
كان هللا يعطي روح قوة ومحبة بها نشتعل في الخدمة وروح نصح أي عقل سليم به نواجه الهراطقة فلماذا 

 .الخوف ولماذا روح الفشل
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ا َأِسيَرُه، َبِل اْشَتِرْك ِفي اْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت أَلْجِل اإِلْنِجيِل ِبَحَسِب َفاَل َتْخَجْل ِبَشَهاَدِة َربِ َنا، َواَل ِبي َأنَ 8" -:(8) آية

 " ُقوَِّة هللِا 
 = وال بى أنا    .إذا علمنا بمن آمنا وبعظمته وقوته ومحبته لن نخجل أن نشهد له = َفاَل َتْخَجْل ِبَشَهاَدِة َربِ َنا

 .نع شركان يمكن أن يخجل من بولس لو كان بولس صا
ولم يقل أسير الرومان، بل المسيح هو الذي سمح بذلك، فهو كرسول للمسيح ال يملك شيئًا في  َواَل ِبي َأَنا َأِسيَرهُ 

. نفسه، بل هو أسير ألجله، لمحبته له وهذا ليس عن ضعف بل هو قبول للصليب، والصليب قوة وليس ضعف
ا من له روح القوة والمحبة والنصح فال يخشي شيئًا وال أم. ونالحظ أن الخجل ال يصدر إال من الخوف والتهيب

يشترك في إحتمال المشقات هو  بل ،أال يخجل فقطوعليه ( 12:  7لغ)ل من شهادة ربنا يسوع المسيح يخج
ويشهد لإلنجيل فالصليب ليس ضعف بل بالصليب تمم هللا المقاصد األزلية، فال نخجل  ، أيضًا ألجل المسيح

 (.42:  1كو)ئص شدائد المسيح في أجسامنا بآالمنا نكمل نقا فنحن ، من الصليب
 

ِتي ُأْعِطَيْت الَِّذي َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوًة ُمَقدََّسًة، اَل ِبُمْقَتَضى َأْعَماِلَنا، َبْل ِبُمْقَتَضى اْلَقْصِد َوالنِ ْعَمِة الَّ 9" -:(9) آية
 "  ِة اأَلَزِليَّةِ َلَنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْبَل اأَلْزِمنَ 

لئال يظن القارئ أن إحتمال المشقات في ذاته هو ثمن خالصنا أكد الرسول أننا مدينون في ذلك للمقاصد اإللهية 
فآالمنا وأعمالنا ليست السبب فى خالصنا ، بل كان هذا قصد هللا أزليا  .والنعمة المجانية المقررة لنا منذ األزل

 .را إلهيا أزلياوبتدبير الفداء الذى كان قرا
 

نََّما ُأْظِهَرِت اآلَن ِبُظُهوِر ُمَخلِ ِصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َأْبَطَل اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة 11" -(:11-11)اآليات  َواِ 
 ". ِلأُلَممِ  الَِّذي ُجِعْلُت َأَنا َلُه َكاِرزًا َوَرُسواًل َوُمَعلِ ًما11. َواْلُخُلوَد ِبَواِسَطِة اإِلْنِجيلِ 

لقد ظهرت المراحم األزلية والتدابير اإللهية معلنة فى المسيح الذي ظهر في ملء الزمان مصلوبًا ألجل 
ن  بعض فمحبة هللا للبشرية كانت أزلية، ومن يحتمل اآل. خالصنا، وكانت سرًا قبل ذلك ومكتومة فى النبوات

 6رو)ى أالمه ، ثم يشترك معه فى مجده ويشترك معه ف بمحبتهالمشقات فإنما يرد الجميل هلل الذي سبق وغمره 
 :16). 

، ألن حياة المسيح التى فينا أبدية إنتقالفي اليونانية جعله عديم الفعالية، فالموت اآلن هو مجرد  =َأْبَطَل اْلَمْوَت 
+  6:  41رؤ( + )11:  4رؤ)فالمسيح أبطل الموت الثاني الذي هو إنفصال عن هللا . هذا بالنسبة لمن يغلب

فصار الموت يؤلم  ".أين شوكتك يا موت"هذا بأن نزع السم من شوكة الموت لذلك تغني الرسول ( 7:  40رؤ
 .كعدو ، لكنه ال يفصلنى عن هللا 

فتح عن بصيرتنا الداخلية للتمتع بالنور والحياة الخالدة ولم يعد الموت بالنسبة للمفديين طريق  =َوَأَنار اْلَحَياَة 
وألن الرسول أنار هللا . فتح المسيح الطريق إلي الفردوس الذي كان مغلقًا في وجه اإلنسانالظلمة الخارجية إنما 
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شتهي الموت  .له طريق الحياة إستهان باآلالم وا 
 

َبِب َأْحَتِمُل هِذِه اأُلُموَر َأْيًضا12" -:(12) آية َوُموِقٌن َأنَُّه  لِكنَِّني َلْسُت َأْخَجُل، أَلنَِّني َعاِلٌم ِبَمْن آَمْنُت،. ِلهَذا السَّ
 ".َقاِدٌر َأْن َيْحَفَظ َوِديَعِتي ِإَلى ذِلَك اْلَيْومِ 

هذه كلمات رسول مفتوح العينين، يعرف من هو الذي يؤمن به وال يخجل بصليبه، وال يهاب الموت فهو يري 
 . بعينيه الداخليتين إلي أين هو ذاهب

أي روحه فال تهلك، وهللا  يحفظ وديعتهللمسيح وهو واثق أنه  هو مقدم نفسه لإلستشهاد شهادة =َيْحَفَظ َوِديَعِتي 
يوم الدينونة ويوم األبدية  = ِإَلى ذِلَك اْلَيْومِ  قادر أن يحميها وأن يخلصها من كل شر وأن يحفظها للحياة األبدية

 (.6:  2تي4)
 

ِحيِح الَِّذي َسِمعْ 13" -(:14-13)اآليات  ْك ِبُصوَرِة اْلَكاَلِم الصَّ َتُه ِمنِ ي، ِفي اإِليَماِن َواْلَمَحبَِّة الَِّتي ِفي َتَمسَّ
اِكِن ِفيَنا14. اْلَمِسيِح َيُسوعَ  وِح اْلُقُدِس السَّ اِلَحَة ِبالرُّ  ".ِاْحَفِظ اْلَوِديَعَة الصَّ

ِحيحِ  ْك ِبُصوَرِة اْلَكاَلِم الصَّ  ، ِفي اإِليَمانِ  عما سلمه لهيحثه علي عدم االنحراف  = َتَمسَّ
 .عليه أن يتمسك بهما  التىوالمحبة  اإليمانلقد طبع الرسول على قلب تلميذه صورة حية لوديعة =  َحبَّةِ َواْلمَ 

ما عن أ .تسلمه من بولس الرسول وال يحيد عنهالذى  الكالم الصحيح = العقيدةب عليه أن يتمسك=  اإليمان
والمحبة لشعبه  ، ح تظهر في إحتمال األلموالمحبة للمسي .الذى يرعاهم فهى حياة تجاه هللا وشعب هللا المحبة

 .تظهر في جهاده ألجلهم

وديعة اإليمان السليم المستقيم والتعليم الصحيح الذي تسلمته مني وما دام هو وديعة إذًا هو  =ِاْحَفِظ اْلَوِديَعَة 
والوديعة ( 11، 16 : 44رؤ )أمانة في عنقنا نحفظها بال زيادة وال نقصان ونسلمها لآلتين بعدنا كما تسلمناها 

 :أيضًا هي وديعة النفوس المؤمنة التى سلمها بولس لتيموثاوس وبولس عند موته كان عنده وديعتان
 .نفسه وهو يسلمها بين يدي هللا .1
 .اإليمان الصحيح ويسلمه ليد تيموثاوس أي الكنيسة عموماً  .4

وِح اْلُقُدِس   . الظلمةهناك مؤامرات تدبرها قوات ليس في قدرة نفس بشرية أن تحفظ أمورًا عظيمة كهذه ف =ِبالرُّ
يضرم الموهبة  ومن. الميرون قد حصلنا كلنا علي الروح القدس في سر  ونحن. هذا يمكن بالروح القدس  لكن

 .يمان الحقيقيالتي أخذها بدون عناد للروح القدس ينير له الروح طريق اإل
 

 ".َأْنَت َتْعَلُم هَذا َأنَّ َجِميَع الَِّذيَن ِفي َأِسيَّا اْرَتدُّوا َعنِ ي، الَِّذيَن ِمْنُهْم ِفيَجلُُّس َوَهْرُموَجاِنُس 15" -:(15) آية
 .هجر الرسول بعض من تالميذه وهو فى السجن وكان هذا سببًا فى زيادة آالم هذا الرسول ذو المشاعر الرقيقة

وآسيا .  َأِسيَّا هم من آسيا ولكنهم اآلن في روما ولعلهم بعد أن تركوه  في سجنه عادوا إلي =لَِّذيَن ِفي َأِسيَّا ا
والحظ أن الرسول لم يلم هؤالء الذين تخلوا عنه، لكن مدح . هي مقاطعة في آسيا الصغرى عاصمتها أفسس

 .ركاتطلب أن تحل عليهم البا نحوه حنوًا و الذين خدموه وأظهرو 
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ِلُيْعِط الرَّبُّ َرْحَمًة ِلَبْيِت أُِنيِسيُفوُرَس، أَلنَُّه ِمرَارًا َكِثيَرًة َأرَاَحِني َوَلْم َيْخَجْل ِبِسْلِسَلِتي، 16" -(:18-16)اآليات 

. َيِجَد َرْحَمًة ِمَن الرَّبِ  ِفي ذِلَك اْلَيْومِ  ِلُيْعِطِه الرَّبُّ َأنْ 18. َبْل َلمَّا َكاَن ِفي ُروِمَيَة، َطَلَبِني ِبَأْوَفِر اْجِتَهاٍد َفَوَجَدِني17
 " .َوُكلُّ َما َكاَن َيْخِدُم ِفي َأَفُسَس َأْنَت َتْعِرُفُه َجيِ ًدا

نسيفورس كان قد إنتقل من العالم فى ذلك أطلب الرسول رحمة لبيت أنيسيفورس ويري معظم المفسرين أن 
للصالة وقد أخذ هذا النص كمثال .  هللا في يوم الرب العظيم الحين، لذلك يطلب له الرسول أن يجد رحمة لدى

نما نطلب عنهم  جل الراقدين،أمن  فنطلب لهم الراحة ال بمعني أن الصالة عنهم تسند األشرار غير التائبين وا 
سيفورس ينأوأيضا صلي الرسول أن يهب هللا رحمة لبيته وكان . من أجل أي توان أو تفريط سقط فيه المؤمنون

هتم بتضميد إ آمن على يدي بولس في أيقونية وعمل كتاجر في أفسس، وقد أراح الرسول أثناء سجنه، وربما  قد
يسيفورس كان قد مات ما جاء في نأوأيضا ما يثبت أن . جراحاته أو زاره في السجن معرضًا حياته للخطر

 (.11:  2تى4)
الرحمة لهم وتقتدى بالقديس بولس الرسول فى  أوال الكنيسة تصلى على الموتى طالبة* =الصالة علي الموتي 
، 17: 5يو1)يوحنا  القديس نحن نصلي ألجل الخطايا التي ليست للموت كما قال معلمنا.*هذا كما ذكر عاليه 

له إبراهيم " "فليس موت لعبيدك بل هو إنتقال" نتقلواإيوحنا ينطبق علي األموات الذين القديس وما قاله (. 16 وا 
سحق ويعقوب  فهناك . وطالما أن القاضي لم يلفظ الحكم بعد*. ( 64:  44مت" )إله أحياء وليس إله أمواتوا 

أو خطايا  تخلو حياتهم من توان أو تفريط لكنهم كبشر ال*مجال للشفاعة في الراقدين ممن رقدوا في اإليمان 
حياة، وهذا يصدق علي خوة تعطي عن اإل أن الصالة*يوحنا  القديس يقول( 16، 17:  5يو1)غير مميتة وفي 

فنحن نصلي لجميع الناس . وغالبا فمعلمنا يوحنا يقصد الصالة عن الراقدين. الذين ال تؤدي خطاياهم إلي الموت
حتي ولو كانت خطاياهم تؤدي للموت طالما هم أحياء، لعل هللا يعطيهم توبة أما الذين ال فائدة من الصالة 

ر اإليمان، أو ماتوا بغير توبة، أما الذين ماتوا في اإليمان ولكن ال تخلوا ألجلهم فهم الراقدون الذين ماتوا في غي
خصوصًا *. حياتهم من هفوات غير مميتة أي ال تؤدي للموت فالصالة عنهم والترحم عليهم بعد رقادهم يفيدهم

، 61:  14ت م)أن المسيح له المجد قد قرر أن هناك من الخطايا ال تغفر ال في هذا الدهر وال الدهر اآلتي 
مما يتضح معه أن هناك من الخطايا ما يمكن أن يغفر في الحياة األخرى مثل الخطايا (. 41:  6مر ( + )64

فهؤالء خطاياهم  فالكنيسة ال تصلي علي المنتحرين مثاًل وال الهراطقةلذلك *. غير المميتة كالسهوات والهفوات
لديه فرصة للتوبة حتى آخر لحظة، والهرطوقى ظل فالمنتحر هو قاتل نفس وما كان  .كانت خطايا للموت

 .يضلل شعب هللا ويفسد اإليمان الصحيح بعناد 
فالكنيسة بما لها من . ويضاف لهذا أن السيد المسيح أعطى للكنيسة سلطان الحل والربط وسلطا لغفران الخطايا*

 .سلطان تصلى طالبة من هللا الغفران وهللا له القرار 
ال تطلب الكنيسة الرحمة والغفران عن شعبها الذين ينتقلون ، هل تموت المشاعر بسهولة  وأيضا هل يعقل أن*
أليست الكنيسة . وماذا تطلب الكنيسة لمن إنتقلوا إال الرحمة من إله الرحمة والغفران من هللا الذى بيده الغفران !! 
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ما يغيبون عنها ، وماذا فى يد الكنيسة أما ولدت أوالدها وأحبتهم ، هل يعقل أن ال تصلى األم عن أوالدها حين
 .األم أن تقدمه لهم بعد أن إنتقلوا سوى طلب الرحمة 

كلمة أخيرة ، هذا سؤال يثيره كثيرون لماذا نصلى على الموتى ، وهو من نوع األسئلة التى نضيع وقتنا فيها *
ن لم تصلى فهى تخطئ ، فالكنيسة التى تحب أوالدها ال تستطيع إال أن تصلى عنه. فهى مضيعة للوقت  م ، وا 

"  واما انا فحاشا لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصالة من اجلكم"كما قال صموئيل النبى للشعب 
 ( .46:  14صم1)
الكنيسة المجاهدة على األرض والكنيسة المنتصرة فى السماء هما كنيسة واحدة لها رأس واحد هو المسيح ، *

م يصلون ألجلنا ويطلبوا لنا المعونة أن نكمل جهادنا وننضم إليهم ، ونحن نصلى وترتبط الكنيستان بالمحبة ، ه
 .ألجلهم طالبين الرحمة ألحبائنا الذين إنتقلوا للسماء
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 عودة للجدول (اإلصحاح الثاني)رسالة بولس الرسول الثانية إلي تيموثاوس
 

 " .َفَتَقوَّ َأْنَت َيا اْبِني ِبالنِ ْعَمِة الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ 1" -:(1) آية
بل وسيفه  وغيرته البشريةمد على قوته اإللهية كسر القوة فى الجهاد، أما بطرس الذى إعت النعمةالرسول يقدم 

ستعمال وسائط النعمة من أسرار الكنيسة  النعمةو. أنكر الذى قطع به أذن ملخس تزداد بجهادنا فى الصالة وا 
ى تستنفذ فى مقاومة حروب إبليس ينبغي أن نزيده فه والنعمة كالرصيد(. سلبيات)والهروب من الشر ( إيجابيات)
 :النعمةولنرى ماذا قدم الرسول لتلميذه لتزداد له . فى الخدمةو 

 .سلبيات( 44:4)إهرب من الشهوات الشبابية  .1
 .إيجابيات( 7:1)إضرم موهبة هللا التى فيك ( + 16: 2تى1)لى القراءة والوعظ والتعليم اعكف ع .4

الم لكننى مازلت قويًا، فإفعل  هذا، وتحمل كما تحملت أتمثل بى أنا أبوك فى اإليمان فكما واجهتنى  =َيا اْبِني 
 .أنا معلمك وأبوك

 
 ". يَن َأْيًضاَوَما َسِمْعَتُه ِمنِ ي ِبُشُهوٍد َكِثيِريَن، َأْوِدْعُه أَُناًسا ُأَمَناَء، َيُكوُنوَن َأْكَفاًء َأْن ُيَعلِ ُموا آَخرِ 2" -:(2) آية

وبولس إستلم من المسيح . التقليد هو تسليم وتسلم، فالتالميذ أقاموا تالميذ لهم وسلموهم ما إستلموه من المسيح
والراعى الصالح هو الذى يقيم . وسلم تيموثاوس وعلى تيموثاوس أن يودع ما إستلمه لمن هو قادر أن يسلم غيره

 . تالميذ قادرين على الخدمة
 .    مسيحية ليست أسرار وال فى الخفاءفتعاليم ال = َكِثيِرينَ ِبُشُهوٍد 
 .ككنز=  َأْوِدْعهُ 

 
َلْيَس َأَحٌد َوُهَو َيَتَجنَُّد 4. َفاْشَتِرْك َأْنَت ِفي اْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت َكُجْنِديٍ  َصاِلٍح ِلَيُسوَع اْلَمِسيحِ 3" -(:6-3)اآليات 

َيِجُب 6. َوَأْيًضا ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيَجاِهُد، اَل ُيَكلَُّل ِإْن َلْم ُيَجاِهْد َقاُنوِنيًّا5. َكْي ُيْرِضَي َمْن َجنََّدهُ َيْرَتِبُك ِبَأْعَماِل اْلَحَياِة لِ 
 ". َأنَّ اْلَحرَّاَث الَِّذي َيْتَعُب، َيْشَتِرُك ُهَو َأوَّاًل ِفي اأَلْثَمارِ 

 -:لرسول ثالثة أمثلة للجهاد الروحىيقدم ا
وهكذا المسيحى يحارب ضد . وهذا يحارب لحساب ملكه أو رئيسه بأمانة 2،6يات آ -: َكُجْنِديٍ  َصاِلحٍ  .1

وقائدنا غلب فى معركة ( 10:4عب )ده إبليس وضد الخطية تحت قيادة رب المجد نفسه الذى جن  
شقاتها هكذا وكما للجندية م( 4:7رؤ . )الصليب وما زال يغلب فينا، فإن غلبنا ننسب الفضل كله له

ن المؤمن يجب أن يجاهد ألجل المسيح أهنا نرى . المها ولكن على الجندى أن يضحى بنفسهأللخدمة 
 .الملك
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وهؤالء يناضلون لكى يحصلوا على  5آية  ان كان أحد يجاهد=  :المتسابقون فى األلعاب الرياضية .4
الفائز كانوا )حتى ينعموا بالفوز إكليل، ويتحملون تداريب يومية ويمتنعون عن بعض األطعمة والملذات 

 (.يلبسونه إكليل
وهذا يتعب ألجل الثمر، ومن يحرث ويتعب من المؤكد يشترك فى الثمر فهو يستحق  7آية  -: اْلَحرَّاثَ  .6

ومن يتعب فى خدمته ينال . نصيبه، وهكذا نحن فى جهادنا من المؤكد لنا نصيبنا المحفوظ عند الرب
 .بدى إكليل مجد سمائىهنا عزاء داخلى وهناك مجد أ

 :وعدم االرتباك بأعمال الحياة لها معنيين
يحيا اإلنسان حياته  ولكن .والشعور والحب هللتكريس القلب هلل فيكون القلب  تعنى :للشعب العادى .1

 . بطريقة عادية ويكون طبيعيًا فى عمله، على أن يفهم أن العمل وسيلة وليس غاية
 عليهم أن ال يعملوا سوى خدمتهم، وال يكون لهم عمل خارجى باإلضافة لتكريس :الكاهن والمكرسين هلل .4

 (.6:  10لو ( + )10: 10مت( + )12–6: 1كو1)القلب هلل 
يصل فى جهاده الى حد موت شهواته وأهوائه وعليه أن يقبل كل صليب، كما يضحى الجندى  -: ُيَجاِهْد َقاُنوِنيًّا

لكن (. 1:14رو( + )42:5غل( + )40:4غل)بحياته الجل الملك، على المسيحي أن يقدم نفسه ذبيحة حية 
تى، أو ال ينسب لنفسه الفوز، وكما أن الفوز فى ف يساره ما تفعله يمينه أي ال يشعر بالبر الذار   ع  عليه أن ال ي  

، (46، 46:  6رو)الروحية تنسب للمسيح  هكذا النصرة فى معاركنا. المعارك العادية ينسب للملك ال للجندى
نحسب أنفسنا كال شئ والمسيح هو كل شئ، ال نرى فى أنفسنا سوى أننا عبيد بطالون وانه هو اإلله الصالح 

عمته يساندنا ، ونحن ما علينا أن نصدق وننفذ الوصية فنجد النعمة تساندنا ، ولكن علينا أال  المسيح بن. المتحنن
  . ألن من ينتفخ يسقط فى الكبرياء ( 6:  2كو1)، ويؤكد الرسول هذا فى ( 1،  6:  4أف)نفتخر 

ال  ، وأيضا( 6:  6ىم" )ال تشمتى بى يا عدوتى ، إذا سقطت أقوم"علينا أن نجاهد بال يأس، فإن سقطنا نقوم و 
الجهاد برجاء  فاليأس ضد فكرة أن المسيح هو الذى ينتصر وليس أنا، فعلى  .  نيأس من بلوغ المستويات العالية

فهذا الجنس الذى نحاربه ويحاربنا ال يخرج "والصالة  والجهاد يكون بالصوم. ودون كبرياء أو شعور بالبر الذاتى
بها نمسك باهلل فيهزم هو  والصلوات الطويلة، المتسابقون الرياضيون  ل بهوالصوم يعم" . إال بالصالة والصوم

فال معنى مثاًل )تنفيذ الوصايا السهر ومحاولة علينا بو  فكلمة هللا سالح قوى ، دراسة الكتابنحتاج لو  .عدونا 
لها وصايا علينا  فالالعب له مدرب وكل لعبة لها قوانينها، وحياتنا مع المسيح. ( للصلوات والخدمة دون محبة

والحراث يحرث األرض ليزرعها وينتظر بثقة نمو النبات ليفرح، وهكذا فلنجاهد بثقة وصبر . أن نجاهد لننفذها
لنكلل بدون إرتباك بأمور الحياة، فلنعمل ولكن القلب يكون مكرسًا هلل، ليكن العمل وسيلة نعيش بها ولكن ال 

 (.6:  1تى1) تفسير راجع سوى مجد المسيح يشغل القلبيكون هدف 
 
 " .َفْلُيْعِطَك الرَّبُّ َفْهًما ِفي ُكلِ  َشْيءٍ . اْفَهْم َما َأُقولُ 7" -:(7) آية
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لن  = .اْفَهْم َفْلُيْعِطَك الرَّبُّ َفْهًما ِفي ُكلِ  َشْيءٍ  =على تيموثاوس أن يتأمل فى نصائح معلمه ويأخذها بإهتمام 
 (.6: 1تي 4)فالروح هو روح النصح . ح بصيرتهيفهم الوصية كما ينبغى إن لم يفتح الرو 

 
الَِّذي ِفيِه َأْحَتِمُل 9ُاْذُكْر َيُسوَع اْلَمِسيَح اْلُمَقاَم ِمَن اأَلْمَواِت، ِمْن َنْسِل َداُوَد ِبَحَسِب ِإْنِجيِلي، 8" -(:11-8)اآليات 

أَلْجِل ذِلَك َأَنا َأْصِبُر َعَلى ُكلِ  َشْيٍء أَلْجِل اْلُمْختَاِريَن، 11. َقيَّدُ لِكنَّ َكِلَمَة هللِا اَل تُ . َكُمْذِنبٍ  اْلَمَشقَّاِت َحتَّى اْلُقُيودَ 
 " . ِلَكْي َيْحُصُلوا ُهْم َأْيًضا َعَلى اْلَخاَلِص الَِّذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، َمَع َمْجٍد َأَبِدي ٍ 

وهكذا يقول القديس بطرس ل الصليب، ليشجع الرسول تلميذه على إحتمال المشقات يذكره بالرب يسوع الذى إحتم
 .تمجد المسيح هكذا سيتمجد كل مجاهد وكما( 1:  2بط1)

 وسيقيم معه كل مؤمن مجاهد، = اْلُمَقاَم ِمَن اأَلْمَواتِ 
 هذا موضوع كرازة بولس، أنه كما أن الموت لم يستطع أن يحبس المسيح فقام، هكذا سيقيمنا معه ِبَحَسِب ِإْنِجيِلي

وهكذا . المسيح هو كلمة هللا وال يستطيع الموت أن يحبسه أو يقيده فهو الخالق المحيى = هللِا اَل تَُقيَّدُ َكِلَمَة  =
وبعد أن قدم المسيح كمثال قدم . فى خدام هللا مثل بولس يمكن أن يقيدوهم لكن كلمة هللا التى يكرزوا بها ال تقيد

أما كلمة هللا فال تقيد، وهو ال يهتم بنفسه لكي يحصل من  وبولس يقيدوه. نفسه كمثال فهو أيضًا يحتمل المشقات
    .َيْحُصُلوا ُهْم َأْيًضا َعَلى اْلَخاَلصِ = يكرز لهم على الحياة األبدية 

الذين سبق فعرفهم " ختارهمإهو يكرز للجميع ولكن هللا عرف أناس إنهم سيقبلون البشارة ف = أَلْجِل اْلُمْختَاِرينَ 
 .، وهؤالء تألم المسيح عنهم فيجب على خدام المسيح أن يكرزوا لهم ويتألموا ألجلهم( 41 : 6رو) "سبق فعينهم

 
ِإْن ُكنَّا َنْصِبُر 12. َأنَُّه ِإْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَعُه َفَسَنْحَيا َأْيًضا َمَعهُ : َصاِدَقٌة ِهَي اْلَكِلَمةُ 11" -(:13-11)اآليات 

ِإْن ُكنَّا َغْيَر ُأَمَناَء َفُهَو َيْبَقى َأِميًنا، َلْن َيْقِدَر َأْن ُيْنِكَر 13. ُكنَّا ُنْنِكُرُه َفُهَو َأْيًضا َسُيْنِكُرَنا ِإنْ . َفَسَنْمِلُك َأْيًضا َمَعهُ 
 " .َنْفَسهُ 

 .غالبًا هى ترتيلة كانت معروفة فى ذلك الوقت = ِإْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَعُه َفَسَنْحَيا َأْيًضا َمَعهُ 
ومستعدين للموت باإلستشهاد ( 10:2كو 4)ومتنا معه عن الخطية ( 7-2: 7رو )فى المعمودية  = َعهُ مَ  متنا

 .إن إقتضى األمر ذلك

نملك أي نرث ملكوت السموات  = َفَسَنْمِلُك َأْيًضا َمَعهُ = نحتمل اآلالم بصبر لكى نملك معه  =ِإْن ُكنَّا َنْصِبُر 
( + 16 -16:2كو 4( + )5:44+  2:40+ 10:5+  41:6رؤ ( + )46:14عب ( + )62:45متى )
   .(66-64:  10مت ) ِإْن ُكنَّا ُنْنِكُرُه َفُهَو َأْيًضا َسُيْنِكُرَنا (.16-16:6رو)

عد )إن كان البعض أنكره فهو سيظل أمينًا مع الباقين الذين لم ينكروه فاألمانة هى طبعه  = َفُهَو َيْبَقى َأِميًنا
 . ؤالء الذين لم ينكروه خوفًا من اإلضطهاد سيتمم لهم وعودهوه( 2-6:6رو ( + )11:46

ن أنكر أحد تجسده فهذا لن يغير من =  َلْن َيْقِدَر َأْن ُيْنِكَر َنْفَسهُ  إن أنكر أحد أنه المسيح فهو سيظل المسيح وا 
 .لألمناء لن تسقطوتفيد اآلية أن وعوده . ، كما أنه لن يغير شيئًا من الحقيقةاألمر شئ، عدم إيماننا لن يضره
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 (13-5)تعليق على اآليات السابقة 

هنا نرى أن المؤمن ما هو إال جندى صالح فى جيش الرب، هو مكلف بأن يحارب تحت اسم الملك وراية الملك 
( 62-45:7مت ) "...التهتموا لحياتكم بما تأكلون"ياة وهذا ما قاله السيد المسيح دون أن يرتبك بأمور الح

مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين "والسيد المسيح يقول لمرثا، . يات الرائعة بقوله فال تهتموا للغدوينهي هذه اآل
فلنعمل طول النهار لكن بإشتياق للخلوة مع الرب (. 24-66:10لو ) "واحد ألجل أمور كثيرة ولكن الحاجة الى

مع فيها الرب صوت تسابيحنا وهذه الخلوة تكون يوميا يس .كما كانت مريم تجلس عند قدمى يسوع ، يسوع
والجهاد يجب أن يكون قانونيًا أي ال نسرق من الرب يسوع عطاياه  .ونسمع نحن فيها صوته الذى يعطى سالما

وننسبها ألنفسنا فإذا ما جلسنا عند قدمى يسوع سنأخذ حياة وغلبة وقوة وتعزية وعيون مفتوحة، ولكن علينا أن ال 
فلماذا ننسب ( 16:  1يع )صالحة هى نازلة من فوق من عند أبى األنوار ننسب كل هذا ألنفسنا فكل عطية 

بل ماذا يكون الحال لو تخلت (. 6،  7:  2كو 1) "إذا كنا قد أخذنا فلماذا نفتخر كأننا لم نأخذ"الصالح ألنفسنا، 
ا عند قدمى يسوع حينئذ سنرى حقيقة أنفسنا ونجاسة قلوبنا، بل هذا ما سنكتشفه إذا ما جلسن. عنا نعمة المسيح

وكون أننا ننسب الصالح ( 10:  16لو) "فقولوا إننا عبيد بطالون ما أمرتم بهإن  فعلتم كل "ولذلك قال المسيح 
 ."بال تعرف شمالك ما تصنع يمينك"الذى يعطيه لنا الرب ألنفسنا فهذا هو ما عناه السيد المسيح 

كمتسابق يبحث عن اإلكليل  ىويكون جهاد(. 2 :14عب )ن يجاهد حتى إلى الموت أوعلى الجندى الصالح 
ن يكون كحراث، يأخذ من الثمار ولكن أوعلى الخادم ( بصلوات وأصوام وخدمة باذلة)يدرب نفسه ويحرم نفسه 

الخادم يشبع )الخراف لصاحب القطيع أما الراعى فله أن يشرب من لبن القطيع ( أي المسيح)الثمار كلها للمالك 
 (.ويتعزى ولكن القطيع هو للمسيح

 
اأَلْمُر َغْيُر النَّاِفِع ِلَشْيٍء، ِلَهْدِم . َفكِ ْر ِبهِذِه اأُلُموِر، ُمَناِشًدا ُقدَّاَم الرَّبِ  َأْن اَل َيَتَماَحُكوا ِباْلَكاَلمِ 14" -:(14) ةآي

اِمِعينَ   " .السَّ
 .ذكر شعبك =َفكِ ر

 .مناشدًا شعبك = ُمَناِشًدا
فالمماحكات ( 12: 1+ 1:  6تى ( + )2: 7+ 2: 1تى 1)الكالمية كات حماأمثلة ونماذج للم =اَل َيَتَماَحُكوا 

 الكالمية تهدم الروحيات، والمماحكات هي كثرة الكالم غير البناء 
مناقشات غير مجدية حول كلمة فالرسول يعرف طبع البشر وميلهم للنزاعات والمناقشات ألثبات  = َيَتَماَحُكوا
 .الذات

 
اًل َكِلَمَة اْلَحقِ  ِباالْسِتَقاَمةِ اْجَتِهْد َأْن 15" -:(15) آية  ".ُتِقيَم َنْفَسَكِ هلِل ُمَزُكى، َعاِماًل اَل ُيْخَزى، ُمَفصِ 

 .هتم بأن تجاهد وتكون حياتك العملية في تقوي لتتزكى أمام هللا وتكون قدوة للناسإ عوض الكالم غير البناء 
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اًل َكِلَمَة اْلَحقِ  ِباالْسِتَقاَمِة  والمعني أن ال . الحق لترضي هللا وال تعوج كلمة هللا لترضي الناستكلم ب =ُمَفصِ 
تجاري الغنوسيين في مبارياتهم اإلستعراضية لفلسفتهم بل إهتم بأن تكون حياتك في تقوي وتعلم كلمة الحق ومن 

 .يفعل هذا ال يخزي
 

َوَكِلَمُتُهْم 17ْبَها، أَلنَُّهْم َيَتَقدَُّموَن ِإَلى َأْكَثِر ُفُجوٍر، َوَأمَّا اأَلْقَواُل اْلَباِطَلُة الدَِّنَسُة َفاْجَتنِ 16" -(:19-16)اآليات 
« ِإنَّ اْلِقَياَمَة َقْد َصاَرتْ »: اللََّذاِن زَاَغا َعِن اْلَحقِ ، َقاِئَلْينِ 18الَِّذيَن ِمْنُهْم ِهيِميَناُيُس َوِفيِليُتُس، . َتْرَعى َكآِكَلةٍ 

. «َيْعَلُم الرَّبُّ الَِّذيَن ُهْم َلهُ »: َولِكنَّ َأَساَس هللِا الرَّاِسَخ َقْد َثَبَت، ِإْذ َلُه هَذا اْلَخْتمُ 19. َفَيْقِلَباِن ِإيَماَن َقْومٍ 
 ". «ْلَيَتَجنَِّب اإِلْثَم ُكلُّ َمْن ُيَسمِ ي اْسَم اْلَمِسيحِ »وَ 

ء لكن هذا يكون لصالح إعالن الراعي في حزم عن بطالن األفكار الهدامة هو بتر لها وقد يبتر بعض األعضا
 .الجسم

غرغرينا جزء فاسد في الجسم يجب بتره حتي ال ينتشر المرض في الجسم كله  = آِكَلةٍ فأفكار الهراطقة هي كأنها 
فالغنوسيون اعتقدوا أن الجسد شر وألنه شر رفضوا القيامة فكيف  يقوم الشرير، وألنه شر منعوا  . وتهلك الكنيسة

لكنهم أباحوا الزنا ألن الجسد في نظرهم عنصر ظلمة فلماذا ال يتركوا العنان لشهواته، الزواج وبعض األطعمة، و 
وهكذا كانوا ينحدرون من شر إلي ما هو أشر، وشرهم هذا ينتشر بين الناس من واحد إلى واحد ومن شعب إلي 

يبترهم ويتجنب  شعب آخر، كما إنتشرت بدعة أريوس، وعلي الراعي أن ال يدخل في حوارات فلسفية معهم بل
 .الشر

.  هذين قاال إن القيامة قد حدثت للنفس وأنكروا أن هناك قيامة في المستقبل لألجساد = ِهيِميَناُيُس َوِفيِليُتُس 
وقيامة في نهاية األيام للجسد وهذا ما " إبني هذا كان ميتا فعاش"والحقيقة أن هناك قيامتان، قيامة للنفس اآلن 

 (.41-45: 5يو ) أشار إليه السيد المسيح
مهما دخلت الضالالت والهرطقات فال خوف فمن هم للمسيح سوف يرفضون هذه  = َأَساَس هللِا الرَّاِسَخ َقْد َثَبتَ  

ومن ينشق فقد حكم علي نفسه، مهما دخلت الهرطقات فأساس هللا ثابت  ،الهرطقات، الكنيسة ال خوف عليها
ظون، مختوم عليهم بختم الروح القدس، هؤالء متأسسون علي وكنيسته قائمة وسيظل أوالده معروفون ومحفو 

 .المسيح نفسه
كانت العادة في أي بناء وما زالت وضع وثائق تبين هوية البناء وغرض أقامته، توضع مع حجر  : اْلَخْتمُ 

 :وهذا ما تم بالنسبة للكنيسة، إذ كان الختم الذي وضع عند بنائها له وجهين. األساس
هللا يعلم كل واحد وقد إختارهم بسابق علمه اإللهي  " = َيْعَلُم الرَّبُّ الَِّذيَن ُهْم َلهُ  " -:الوجه األول للختم  .1

: 60تث )ولكن ليسأل كل واحد نفسه هل هو هلل أم للشيطان ولكل إنسان حريته (. 60-41: 6رو)
 (. 46- 47:  11تث ( + )15-12:  42يش ( + )40 –15

يتجنب اإلثم كل من يسمي بإسم =  ْلَيَتَجنَِّب اإِلْثَم ُكلُّ َمْن ُيَسمِ ي اْسَم اْلَمِسيحِ  -: للختم  الوجه الثاني .4
فكل من يدخل الكنيسة ويعلن إنضمامه لها عليه أن يتجنب كل إثم ومن يفعل اإلثم يرفضه هللا . المسيح
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سيكون له مجد ( الروح القدس)ومن له هذا الختم (. 46:  16لو ( + )46-44:  6مت )يوم الدينونة 
 .أبدي

 
ٍة َفَقْط، َبْل ِمْن َخَشٍب َوَخَزٍف َأْيًضا، َوِتْلَك ِلْلَكرَا21" -:(21) آية َمِة َولِكْن ِفي َبْيٍت َكِبيٍر َلْيَس آِنَيٌة ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ

 " .َوهِذِه ِلْلَهَوانِ 
ٍة آِنَيٌة ِمْن َذَهٍب وَ يوجد كثيرون يدعون مؤمنين في الكنيسة ولكن هناك من له الختم، وهؤالء  ومن ليس له  ،ِفضَّ

 .ِلْلَهَوانِ والثانية  ِلْلَكرَاَمةِ األولى  ،َخَشٍب َوَخَزفٍ آنية الختم هم 
 .يشير لطبيعتهم الجديدة السماوية الذهبٍ 
ةٍ  : 14مز )كلمة هللا المصفاة كفضة سبع مرات  ألنهم يحبون ألنه مفديين بدم المسيح ، وتشير أيضا تشير الِفضَّ

7).  
 . هم أولئك الذين يحترقون بنار الشهوات فال يوجدونف الَخَشبٍ أما 
هم من يحملون الفكر الترابي ويطلبون الماديات فقط وال يقدرون على معاينة السماويات أو التعرف الَخَزٍف و 

فال بد من وجود كل األنواع في ( آنية خشب)يقول فم الذهب ال تتعجبوا من وجود أشرار في الكنيسة . عليها
ما يوجد كل أنواع اآلنية في بيت كبير ووجود هذه اآلنية الخشبية لن يكون سببًا في ضياع أو فتور الكنيسة ك
. يناسبهموكما أن صاحب المنزل لن يستخدم اآلنية الخشبية إال فيما يناسبها، فاهلل يستخدم األشرار فيما . الكنيسة

وفي يد كل .  ( 5:  5كو1)ى تأديب أوالد هللا فيهوذا كان له دور فى الفداء ، والشيطان لو دور ف كل له دوره
وحينما قال . تماماً  فبولس كان آنية خشبية وتحول آلنية ذهب، ويهوذا العكس. إنسان أن يتحول نوعه كإناء

أننا لنا كنز في أوان خزفية كان يقصد المادة المصنوع منها الجسد أي الطين وال ( 6:  2كو4)الرسول في 
 .ننا آنية خزفية ننكسر ونموت فهذه هي طبيعة الجسديقصد جوهر اإلنسان وأل
وعلي الخادم .  إذًا ال نحكم نحن علي إنسان فاهلل وحده هو الذي يعلم طبيعة كل نفس = َيْعَلُم الرَّبُّ الَِّذيَن ُهْم َلهُ 

 .هل هو آنية خشب أم أنية ذهب أن يفكر في أن يحكم علي أحدأن يقدم الخدمة للجميع دون 
 
يِ ِد، ُمْسَتَعدًّا ِلكُ 21" -:(21) آية لِ  َعَمل َفِإْن َطهََّر َأَحٌد َنْفَسُه ِمْن هِذِه، َيُكوُن ِإَناًء ِلْلَكرَاَمِة، ُمَقدًَّسا، َناِفًعا ِللسَّ

 " .َصاِلحٍ 
عندما نغطس في جرن العمودية نتعري من خطايانا إذ نتخلص من اإلنسان القديم ونتجدد، وعندما نخرج من 

وبعد المسح بالميرون ندمغ بختم الروح القدس عالمة جنديتنا وعالمة حماية . نلبس المسيح مخلصنا المعمودية
واإلنسان بحريته يعود ليعيش باإلنسان العتيق وبحريته ينضم للكنيسة ويعيش باإلنسان الجديد، الفرصة . هللا لنا

  .متاحة للجميع للخالص
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هللا لم هذه اآلية تظهر أن . هللا يدعو الجميع للتوبة ومن يستجيب يطهره هللا = َفِإْن َطهََّر َأَحٌد َنْفَسُه ِمْن هِذهِ 
خر ليكون خشب، بل األمر في يد كل إنسان ليتحول من خشب إلي ذهب آآنية ذهب و  ليكون ايخلق إنسان

حترقإلقد كان بولس . والعكس  .ناء خزفيا فصار ذهبًا ويهوذا كان ذهبًا فصار خشبًا وا 
 
اَلَم َمَع الَّذِ 22" -:(22) آية َباِبيَُّة َفاْهُرْب ِمْنَها، َواْتَبِع اْلِبرَّ َواإِليَماَن َواْلَمَحبََّة َوالسَّ َهَواُت الشَّ يَن َيْدُعوَن َأمَّا الشَّ

 "  .الرَّبَّ ِمْن َقْلٍب َنِقي ٍ 
َباِبيَُّة َفاْهُرْب ِمْنَها َهَواُت الشَّ ي كل إنسان أن ال يظن أنه محصن ضد الشر كان تيموثاوس شابًا وبتواًل وعل=  الشَّ

والشهوات الشبابية ليست . عمره وال يحسب هروبه ضعفًا بل عالمة جدية مهما كان ماضيه أو درجته الكنسية أو
هي فقط شهوة الزنا بل حب السلطة والملذات الجسدية والغني واإلعجاب بالقوة وحب المدح وحب اإلفتخار 

 .بالذات
أن يهرب من كل ما هو معثر أو كل ما هو مثير، هذا هو الجانب السلبي، وهذا ال يكفي،  ... =و َواْتَبِع اْلِبرَّ 

معاشراته مع  وأن تكون. ( 6:  2فى) فضيلةبل عليه أن يسعي وراء اإليجابيات وأن يلتزم باتباع  البر أي كل 
تصق بهؤالء لتساندوا بعضكم وعمومًا فليس المهم ترك ال = َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن الرَّبَّ ِمْن َقْلٍب َنِقي ٍ = األطهار 

فعلي ( اليد البطالة نجسة)المعثرات بل أن يكون الوقت كله مشغواًل في ما هو بناء،  فهناك مثل معروف  
الشاب أن يمأل حياته من أعمال البر واإليمان والمحبة ويتعاون مع إخوته الذين لهم نفس الهدف فتهرب 

 جذبوت ، منهم فهى لن تجد في القلب فراغًا فضاًل عن أن أعمال البر تتسامي بالروح واألفكارالشهوات الشبابية 
 .اإلنسان لكل ما هو حق والحظ أن هناك من يدعو الرب وقلبه غير نقي

 
ِخيَفُة اْجَتِنْبَها، َعاِلًما َأنََّها ُتَولِ دُ 23" -(:26-23)اآليات  َوَعْبُد الرَّبِ  اَل 24ُخُصوَماٍت،  َواْلُمَباَحثَاُت اْلَغِبيَُّة َوالسَّ

ًبا ِباْلَوَداَعِة 25َيِجُب َأْن ُيَخاِصَم، َبْل َيُكوُن ُمَتَرفِ ًقا ِباْلَجِميِع، َصاِلًحا ِللتَّْعِليِم، َصُبورًا َعَلى اْلَمَشقَّاِت،  ُمَؤدِ 
 " .هَصُهْم إِلرَاَدتِ َفَيْسَتِفيُقوا ِمْن َفخِ  ِإْبِليَس ِإْذ َقِد اْقَتنَ 26قِ ، اْلُمَقاِوِميَن، َعَسى َأْن ُيْعِطَيُهُم هللُا َتْوَبًة ِلَمْعِرَفِة اْلحَ 

تباع البر بل هناك جانب هام آخر وهو  ال يقف تقديس الحياة الداخلية عند الهروب من الشهوات الشبابية وا 
يدعو للحق دون رفض الخصومات المفسدة لنقاوة النفس تحت ستار الدفاع عن الحق، فالراعي عليه أن 

مت )منازعات سخيفة تفسد نقاوة قلبه وسالمه الداخلي وال يجب أن تكون هناك خصومات ألن هللا إله سالم 
14 :11). 

صبورا علي أخطائهم ويحتملها وال ييأس من أحد وال يخاصم أحد والحظ أن الوداعة مع  = ُمَتَرفِ ًقا ِباْلَجِميعِ 
 .اَيْسَتِفيُقو المخطئين ربما تجعلهم 
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 عودة للجدول (لثاإلصحاح الثا)رسالة بولس الرسول الثانية إلي تيموثاوس
 

 " .َولِكِن اْعَلْم هَذا َأنَُّه ِفي اأَليَّاِم اأَلِخيَرِة َستَْأِتي َأْزِمَنٌة َصْعَبةٌ 1" -:(1) آية
ومع ظهور عمل  .فلقد ظهر فيها التدبير األخير لخالص البشر األيام األخيرةيطلق علي أيام العهد الجديد 

يام ما قبل ألزمان و وفي نهاية ا. ية وداخلية المسيح الفدائي هاج الشيطان ضد الكنيسة الوليدة في حروب خارج
وكلما تتقدم األيام يزداد الشر الذي نراه موجودًا اآلن، وكلما . يضا األيام األخيرة أهذه األيام ي سم  المجئ الثاني ت  

تى ال وهنا تشجيع من المعلم لتلميذه ح. قترابنا من النهاية سيزداد الشر، بل وفي النهاية ينطلق ضد المسيحإزاد 
وهذا . ييأس  من المقاومات والضيقات من أعداء اإليمان، وهؤالء نجدهم فى خارج الكنيسة وفى داخل الكنيسة

فالشيطان دائمًا يقاوم الحق ولكن ما يطمئننا هو وعد المسيح أن الكنيسة لن تقوى . التشجيع هو لنا نحن أيضاً 
 ضًا الشيطان يثير أتباعه في هجوم يائس في كل عصرعليها أبواب الجحيم، فاهلل يعلن محبته فى كل عصر وأي

إذًا علينا أن ال نضطرب إذا رأينا أزمنة صعبة أو هرطقات كثيرة تنتشر فاهلل سبق وأخبرنا بهذه الحروب  .
 .الشيطانية وأنها ال بد وستحدث

 
ِلْلَماِل، ُمَتَعظِ ِميَن، ُمْسَتْكِبِريَن، ُمَجدِ ِفيَن، َغْيَر  أَلنَّ النَّاَس َيُكوُنوَن ُمِحبِ يَن أَلْنُفِسِهْم، ُمِحبِ ينَ 2" -(:5-2)اآليات 

، ِباَل ِرًضى، ثَاِلِبيَن، َعِديِمي النَّزَاَهِة، َشِرِسيَن، َغْيَر ُمِحبِ يَن 3َطاِئِعيَن ِلَواِلِديِهْم، َغْيَر َشاِكِريَن، َدِنِسيَن،  ِباَل ُحُنوٍ 
اَلِح،  َلُهْم ُصوَرُة التَّْقَوى، َولِكنَُّهْم ُمْنِكُروَن 5ُمَتَصلِ ِفيَن، ُمِحبِ يَن ِللَّذَّاِت ُدوَن َمَحبٍَّةِ هلِل،  َخاِئِنيَن، ُمْقَتِحِميَن،4ِللصَّ

َتَها  " .َفَأْعِرْض َعْن هُؤاَلءِ . ُقوَّ
والحظ أن كل خطية تقود للخطية . نجد هنا صورة سيئة لما ينجح الشيطان أن يسقط فيه آنية الخشب والخزف

 .تليهاالتي 
يقول أغسطينوس أن هناك مدينتان تبنيان، مدينة هلل تبتدئ بمحبة هللا وتقوم وتعلو حتي  = ُمِحبِ يَن أَلْنُفِسِهمْ 

تنتهي إلى بغضة النفس، وهناك مدينة للشيطان بدايتها محبة النفس ونهايتها بغض هللا مرورًا ببغض القريب 
( أول خطية مذكورة في هذه السلسلة)إذًا جذر الشر . لق الكل ثم بغض هللا نفسه خا ، الذى هو على صورة هللا

ن الكل يخدمها، عوضًا أن يخدم هو اآلخرين، ألهًا، يود لو إهي محبة اإلنسان لذاته فيتقوقع حولها ويقيمها 
محبة الذات أو األنا أو الكبرياء هي أساس لكل هرطقة ولكل شر، وصاحبها قلبه . فيضر نفسه وهو ال يدري

ق ال يستطيع أن يري هللا بل يرى نفسه فقط، أما من يحب هللا فسيحب الناس ويخدمهم، سيكون متشبها منغل
م ال لي خد م، من يتشبه بالمسيح يعرف المسيح ويراه وهذه هي الحياة االبدية  :  16يو )بالمسيح الذي جاء لي خد 

6.) 
 ل أو كرامة وعلي حساب أخوته المحب لذاته يطلب كل شئ لحسابها، ما = ُمِحبِ يَن ِلْلَمالِ 
 .المحب للمال يطلب الكرامة لنفسه والمجد الزمني = ُمَتَعظِ ِمينَ 
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 . هذه النفس المتكبرة تحتقر إلهها إذ هي غير قادرة أن تعرف محبته =ُمَجدِ ِفيَن،
فاألب الجسدى هو  .يجدف ويحتقر والديه، ويعصي ويتحديالذي يجدف علي هللا  = َغْيَر َطاِئِعيَن ِلَواِلِديِهمْ 

 .وعدم طاعة هللا تظهر أيضا فى عدم طاعة الوالدين . األب المنظور أما هللا فهو األب السماوى غير المنظور
فهم بكل ما عندهم نجدهم ليسوا في حالة شبع، هم في حالة يكرهون فيها كل البشر وال يشعرون  = َغْيَر َشاِكِرينَ 
 .وبالتالي ال يشكر. شبع وشكر، أما محب المال فهو ال يشبع أبداً  أما أوالد هللا يحيون في. بجميل أحد

 .الفراغ الذي يحيون فيه يلهبهم نحو األمور الدنسة لعلها تشبعهم =َدِنِسينَ 
، وسجنته ة فوطيفار يوسفأ كما طردت إمر  ،الخاصة مهو إلشباع ملذاته مثل هؤالء الحنو الذي يظهره =ِباَل ُحُنو ٍ 

 .فجأة، فما كان ليس حبًا بل شهوة األنا جعلتها تكرهه
 .الكلمة اليونانية تشير لمن ينقض عهده مع اآلخرين =  ِباَل ِرًضى
 .إتهام اآلخرين زوراً  =ثَاِلِبيَن،

 .عدم قدرة اإلنسان علي ضبط نفسه ولسانه وشهواته =َعِديِمي النَّزَاَهةِ 
 .الخطية تفقد اإلنسان إنسانيته ليحيا شرساً  = َشِرِسينَ 

 .يتدخلون بالشر فيما ال يعنيهم = َتِحِمينَ ُمقْ 
َتَها َلُهْم ُصوَرُة التَّْقَوى ، اق مخادع أما الداخل فمملوء فساداً يحملون منظر خارجي بر   = َولِكنَُّهْم ُمْنِكُروَن ُقوَّ

ظ أن والح. وهؤالء يرون أنهم أفضل من اآلخرين فيرفضون أن يتعلموا أو يقبلوا نصحًا إذ يعيشون في  رياء
( 17:  6تى1" )عظيم هو سر التقوى هللا ظهر فى الجسد"فهى راجعة لسكنى حياة المسيح فينا  التقوي لها قوة،

 .فمن يريد أن يعيش فى تقوى سيجد قوة تسانده ولكن هؤالء  مهتمين بالمظاهر وليس بحياة التقوي الحقيقية .
 

يَن َيْدُخُلوَن اْلُبُيوَت، َوَيْسُبوَن ُنَسيَّاٍت ُمَحمَّاَلٍت َخَطاَيا، ُمْنَساَقاٍت َفِإنَُّه ِمْن هُؤاَلِء ُهُم الَّذِ 6" -(:9-6)اآليات 
َوَكَما َقاَوَم َينِ يُس 8. َيَتَعلَّْمَن ِفي ُكلِ  ِحيٍن، َواَل َيْسَتِطْعَن َأْن ُيْقِبْلَن ِإَلى َمْعِرَفِة اْلَحقِ  َأَبًدا7. ِبَشَهَواٍت ُمْخَتِلَفةٍ 

. ُأَناٌس َفاِسَدٌة َأْذَهاُنُهْم، َوِمْن ِجَهِة اإِليَماِن َمْرُفوُضونَ . وَسى، َكذِلَك هُؤاَلِء َأْيًضا ُيَقاِوُموَن اْلَحقَّ َوَيْمِبِريُس مُ 
 " .لِكنَُّهْم اَل َيَتَقدَُّموَن َأْكَثَر، أَلنَّ ُحْمَقُهْم َسَيُكوُن َواِضًحا ِلْلَجِميِع، َكَما َكاَن ُحْمُق َذْيِنَك َأْيًضا9

بعض الهراطقة من الغنوسيين الذين يمنعون الزواج ويبيحون الزنا بدعوي أن الجسد شر، هؤالء تظاهروا بأنهم 
يمارسون العمل الرسولي والكرازي، ودخلوا البيوت بدعوي الكرازة، لكنهم كانوا يجرون وراء شهواتهم، ولألسف 

حتقار الرسول لهن وذلك ألنهن سلمن أجسادهن هي تصغير نساء إشارة وتعبير عن ا = ُنَسيَّاٍت تقابلوا مع 
فيقبلون هؤالء المعلمون المنحرفون فى بيوتهم  يريدون التعليمن بأنهم وهؤالء النسوة يتظاهر . سل الكذبةلهؤالء الر 

ال يستطعن  أن  وألنهن هكذا فهن =. ُمْنَساَقاٍت ِبَشَهَواٍت ُمْخَتِلَفةٍ ، ولكن الحقيقة أنهن  َيَتَعلَّْمَن ِفي ُكلِ  ِحينٍ  =
ة الحق أبدًا، فهن نساء منحرفات فاسدات وهنا ال يلوم الرسول الهراطقة فقط بل يلوم من استسلم يقبلن إلي معرف

ال تتعجب يا : ويقول الرسول. نسيات مترجمة في اإلنجليزية نساء سهل خداعهن وذلك بسبب شهواتهن. لهم
َينِ يُس  في أيام موسى و جدو . تيموثاوس من وجود هؤالء المقاومين، ففي كل زمان يوجد مقاومين للعمل اإللهي
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وهما ساحران خدعا الشعب بحيلهما، . وهذه األسماء حصل عليها بولس الرسول من التقليد اليهودي  َوَيْمِبِريُس 
إذ حوال العصى إلى ثعابين والماء إلى دم، أي أعمال تبدو مشابهة لما عمله موسى، لكنهما في الحقيقة أناس 

ء صالحين وأنبياء كذابين، فمقاومة إبليس وتزييفه للحق هما في كل فاسدين، وفي كل عصر وجد أنبيا
ن يا تيموثاوس ال تخف من هؤالء الغشاشين فهم آلولكن دائمًا أبدًا يظهر صدق رجال هللا وأمانة هللا، وا.مكان

 .سيفتضح أمرهم
لمعني أنهم سيتقدمون أكثر في وا(. 17: 4تي4)ل أنهم يتقدمون إلي أكثر فجور سبق الرسول وقا =اَل َيَتَقدَُّموَن 

ولن يستميلوا أكثر من أوالد هللا، ألن هللا سيكشف . خطاياهم، ولكن هللا سوف يكشفهم حتي ال يخدعوا أحدا أكثر
 ُحْمَقُهْم َسَيُكوُن َواِضًحا= حمقهم فال يستطيعوا خداع أحدًا بعد ذلك 

 
يَماِني، َوَأَناِتي، َوَمَحبَِّتي، َوَصْبِري، َوَأمَّا َأْنَت َفَقْد َتِبْعَت تَ 11" -(:11-11)اآليات  ْعِليِمي، َوِسيَرِتي، َوَقْصِدي، َواِ 

يُقوِنيََّة َوِلْسِتَرةَ 11 َوِمَن اْلَجِميِع ! َأيََّة اْضِطَهاَداٍت اْحَتَمْلتُ . َواْضِطَهاَداِتي، َوآاَلِمي، ِمْثَل َما َأَصاَبِني ِفي َأْنَطاِكَيَة َواِ 
  " .َأْنَقَذِني الرَّبُّ 
بولس يشير . غيرته وثباته = َوَقْصِدي. يشير إلي سلوكه = َوِسيَرِتي. إشارة للمبادئ اإليمانية  = َتِبْعَت َتْعِليِمي

وهي أمثلة من آالم الرسول يعرفها تيموثاوس والمعني أن قبول  =َأَصاَبِني ِفي َأْنَطاِكَيَة لنفسه كقدوة لتيموثاوس 
يتجزأ من التسليم الرسولي ولكن بجانب اآلالم هناك تعزيات وسالم هللا الذي يفوق الم والصليب هو جزءًا ال األ

أنقذه  = َوِمَن اْلَجِميِع َأْنَقَذِني الرَّبُّ (. 4: 15يو )واآلالم تنقي ( 5:  1كو 4( + )6-2:  2في . )كل عقل
يو )سلطان من هللا أن يستشهد بالتعزيات، وأنقذ حياته إلي أن يتم عمله، وبعد أن يتمم عمله يسمح هللا له وب

ن كان بولس إحتمل فلتحتمل يا (. 11: 11 إذًا إن كانت اآلالم وحتي الموت بسماح من هللا فلنحتملها بثبات، وا 
حتمال ألم . تيموثاوس ولنحتمل جميعاً  هنا نري أن التسليم الرسولى ليس فقط عقائد إيمانية بل سيرة وحب وا 

يُقوِنيََّة َوِلْسِتَرةَ َأْنَطاكِ   الرسول يذكر. بثبات  .بالذات ألنها وطن تيموثاوس َيَة َواِ 
 

  " .َوَجِميُع الَِّذيَن ُيِريُدوَن َأْن َيِعيُشوا ِبالتَّْقَوى ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ُيْضَطَهُدونَ 12" -:(12) آية
" أفضل من سيده فليس عبد"ليس بولس وال تيموثاوس فقط هم الذين يتعرضون لآلالم بل كل مسيحي مؤمن تقي 

بليس ال يحتمل من يحيا في تقوي ويهاجمه ولكن هللا في محبته يستخدم هذه اآلالم لتنقية (42: 10مت ) ، وا 
لكن ( 66: 17يو )الم وضيقات أعمومًا ال يمكن إلنسان يسلك في حياة الفضيلة أن ال تقابله أحزان و . عبيده

 .لنقابلها بثبات
 

ِريَن َسَيَتَقدَُّموَن ِإَلى َأْرَدَأ، ُمِضلِ يَن َوُمَضلِ ينَ َولِكنَّ النَّا13" -:(13) آية  . َس اأَلْشرَاَر اْلُمَزوِ 
هؤالء األشرار بداًل من أن . األشرار عوضًا عن إحتمال األلم مثل رجال هللا األتقياء نجدهم يتقدمون ألكثر فجور

ثما وفجورًا ويزدادون ضالاًل، فمن ويمسون أكثر ت فى السوء والشريتمادون  ، يرجعوا عن غيهم ويتوبوا عنتًا وا 
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، هؤالء سلموا أنفسهم للشيطان لذلك يقودهم الشيطان من ضالل إلى  يضل اآلخرين ال بد وسيضل هو أيضاً 
أنه بينما أن  الحظنو  .أما أوالد هللا فإن أضلهم الشيطان يرشدهم الروح القدس للحق فهو فيهم ويمألهم .ضالل

ن فرحوا فإلي حين فالعالم  د هللا بالتعزيات والسالم ، نجد هؤالءالروح القدس يمأل أوال أنهم يحيون بال تعزيات، وا 
 .فاقدين لسالمهم الداخلى ال يقدر أن  يشبع أحد، هم يظنون الملذات الوقتية شبعًا فيزدادون رداءة

 
َوَأنََّك ُمْنُذ الطُُّفوِليَِّة 15. ْنَت، َعاِرًفا ِممَّْن َتَعلَّْمتَ َوَأمَّا َأْنَت َفاْثُبْت َعَلى َما َتَعلَّْمَت َوَأْيقَ 14" -(:17-14)اآليات 

ُكلُّ اْلِكتَاِب ُهَو ُموًحى 16. َتْعِرُف اْلُكُتَب اْلُمَقدََّسَة، اْلَقاِدَرَة َأْن ُتَحكِ َمَك ِلْلَخاَلِص، ِباإِليَماِن الَِّذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ 
، ِبِه ِمَن هللِا، َوَناِفٌع ِلل تَّْعِليِم َوالتَّْوِبيِخ، ِللتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب الَِّذي ِفي اْلِبرِ 

ِلَكْي َيُكوَن ِإْنَساُن هللِا َكاِماًل، ُمتََأهِ ًبا ِلُكلِ  17
 " .َعَمل َصاِلحٍ 

الرسول يعلن أن سر قوة اإلنسان الروحي هو التحصن بكلمة هللا،  فالكتاب سند وباألخص للراعي، وسط 
الرسول يوضح لتلميذه تيموثاوس أن الكتاب المقدس عنده  قادر أن . ات ومعين ضد هجمات المخادعينالمشق

ُكلُّ اْلِكتَاِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن تجعلك حكيمًا والسبب أن   =ُتَحكِ َمَك . يجعله كاماًل حتي في غياب معلمه بولس
(. 41: 1بط  4( + )102 –16: 116مز ) خطأ فصانه من أىروح هللا  أوحى بهلم يكتبه إنسان بل  =هللاِ 

يقصد العهد القديم ونفهم نحن  كان الرسول وبولس. يدرسهوكما أوحي به لمن كتب هو قادر أن يهب فهمًا لمن 
ن كان العهد القديم نافع هكذا فكم وكم يكون نافعًا اآلن بعد أن  تضحت نبواته إاآلن اآلية أنها تشمل العهدين، وا 

والكتاب كنز ال ينتهي، وال . الكتاب المقدس قادر أن يدخل بنا من خبرة إلي خبرة لنتعلم. الجديدبإضافة العهد 
ال . جديدة ئاسة، فنحن كل يوم نستخرج منه آلليصح أن يقول راعي أنا درست الكتاب وفهمته ويتوقف عن الدر 

فالكتاب كلمة نارية تلين . قدسيمكن أن يتأثر إنسان حتي وال من كلمات القديسين كما يتأثر من الكتاب الم
يتسامي بالعقل، يحمي  ،يلةالطاغية، يعمق الفضزع الشهوات وتهيأها لكل عمل صالح، ينقي، ين ، قساوة النفس

 .مكرسا هلل مقدساتجعلك =  ِفي اْلِبر ِ من ضربات الشياطين، ينقلنا إلي السماء، يوبخ ويقوم ويهذب ويعلم 
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 عودة للجدول (رابعاإلصحاح ال)رسالة بولس الرسول الثانية إلي تيموثاوس
 

 ُظُهورِِه َأَنا ُأَناِشُدَك ِإًذا َأَماَم هللِا َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيِح، اْلَعِتيِد َأْن َيِديَن اأَلْحَياَء َواأَلْمَواَت، ِعْندَ 1" -(:2-1)اآليات 
  " .َوبِ ِخ، اْنَتِهْر، ِعْظ ِبُكلِ  َأَناٍة َوَتْعِليمٍ . ِر ُمَناِسبٍ اْعُكْف َعَلى ذِلَك ِفي َوْقٍت ُمَناِسٍب َوَغيْ . اْكِرْز ِباْلَكِلَمةِ 2: َوَمَلُكوِتهِ 

يقدم الرسول وصايا وداعية لتلميذه، ويستحلفه ويناشده أمام هللا والمسيح أن ال يتقاعس، وهو كأنه يقيم اآلب واإلبن 
 =اْلَمِسيِح اْلَعِتيِد َأْن وعلي ضمائرهم الرقيب علي كل الناس  =َأَماَم هللِا . شاهدين علي تيموثاوس حتي  يهتم بالكرازة

. فهو يذكره بالدينونة الرهيبة، فهو كأسقف مسئول أمام هللا عن خدمته وسيحاسبه هللا علي أمانته فيها يوم الدينونة
 روهناك تفسير آخ. هم الذين سبقوا فرقدوا = اأَلْمَواتَ .هم الذين سيكونون أحياء وقت مجيء المسيح   =اأَلْحَياَء 
إذًا يا خادم هللا جاهد حتي تكون رعيتك أحياء في  .هم األشرار الذين هلكوا َواأَلْمَواتَ  هم األبرار الذين خلصوااأَلْحَياَء 
َوبِ ِخ،  . اإلقامة في األمر ومالزمته واإلقبال عليه وعدم اإلنصراف عنه =اْعُكف .المناداة باإلنجيل =اْكِرْز  .ذلك اليوم

صالح السيرة=  ِعظْ . روهالنهي عن أمر مك = . نقل معرفة = َتْعِليمٍ  . التذكير بما يحمل علي التوبة إلي هللا وا 
قناع يجعل الناس تنفر فالتوبيخ ال يكون بغضب أو إحتقار أو كراهية بل بتعليم وتشجيع كمن . فالتوبيخ دون تعليم وا 

 .يتعاطف مع المخطئ 
خلق الفرصة في كل إتي في الوقت الذي يظن أو يظن الناس أنه غير مناسب، ح=  ِفي َوْقٍت ُمَناِسٍب َوَغْيِر ُمَناِسبٍ 

في الوقت الذي تظن أن الوعظ لن يأتـي بثمار، ال تكف فلربما كان هذا الوقت هو الذى سيعمل فيه هللا ويأتى . وقت
 .بثمار، وربما تكون هذه آخر فرصة لهذه النفس

 
ِة َيْجَمُعوَن َلُهْم أَلنَُّه َسَيُكوُن َوقْ 3" -(:4-3)اآليات  ِحيَح، َبْل َحَسَب َشَهَواِتِهُم اْلَخاصَّ ٌت اَل َيْحَتِمُلوَن ِفيِه التَّْعِليَم الصَّ

  " .َفَيْصِرُفوَن َمَساِمَعُهْم َعِن اْلَحقِ ، َوَيْنَحِرُفوَن ِإَلى اْلُخرَاَفاتِ 4ُمَعلِ ِميَن ُمْسَتِحكًَّة َمَساِمُعُهْم، 
م فإنه سيأتي أيام يرفضون التعليم وال يحتمل الناس سماع التعليم الصحيح وتتصلف القلوب، ل   انتهز الفرصة اآلن، وع

ُمَعلِ ِميَن . إذًا الزمن ليس في صالحنا إن أهملنا الخدمة، فالقلب المستعد اآلن لقبول الكلمة قد ال تجده مستعدًا غداً 
ونهم بحسب أهوائهم، يعظونهم بما يسر قلوبهم ويدغدغ مشاعرهم أي يطلبون لهم معلمين يسمع = ُمْسَتِحكًَّة َمَساِمُعُهمْ 
تطيق التعليم الصحيح، بل ترغب  ال( itching ears=  أكالن)ة ك  الح  أذان أصابتها =  مستحكة. فيزدادون ضالالً 

بما يضا معلمين ال يهتمون بما هو حق بل أويوجد . في سماع كل ما هو غريب وجديد وما يرضي غرورهم وكبريائهم
 .يرضي الناس ليكسبوا جماهير كثيرة

 
رِ . اْحَتِمِل اْلَمَشقَّاتِ . َوَأمَّا َأْنَت َفاْصُح ِفي ُكلِ  َشْيءٍ 5" -:(5) آية ْم ِخْدَمَتكَ . اْعَمْل َعَمَل اْلُمَبشِ   " .َتمِ 

ب بين الحمالن هنا يشجعه حتي ال ييأس مما قاله له، فما عليه إال أن يكون صاحيًا متيقظًا حتي ال تدخل الذئا
  . فتفترسهم
 .اْحَتِمِل اْلَمَشقَّاتِ هذه أول صفة لألسقف كحارس لإليمان والثانية = َفاْصحُ 
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 " .َفِإنِ ي َأَنا اآلَن ُأْسَكُب َسِكيًبا، َوَوْقُت اْنِحاَلِلي َقْد َحَضرَ 6" -:(6) آية

حل ربط السفينة من مرساها لتغادر الميناء، وهي إشارة كلمة إنحالل في اليونانية تعني  = َوَوْقُت اْنِحاَلِلي َقْد َحَضرَ 
 .والمعني التحرر من قيود الجسد بالموت. أيضًا لحل أوتاد الخيمة استعدادًا للرحيل

وله معنى آخر فى الطقوس *الموت واإلستشهاد فما يسكب ال يمكن جمعه ثانية، *هو تعبير يعنى  = ُأْسَكُب َسِكيًبا
والخمر رمز للفرح في الكتاب المقدس . ( 21، 20:  41خر)خمرًا مع تقديم الذبائح  سكبوني الكهنة كانالبهودية ف

وكأن الرسول ينظر لنفسه علي أنه ذبيحة ودمه الذي سيسفك في سبيل ايمانه بالمسيح هو السكيب الذي يراق علي 
للموت فهو قد وصل ألعلى درجات  فمن يقدم نفسه الذبيحة، ومن يبذل نفسه في ثباته علي اإليمان بالمسيح يفرح هللا

فرح المسيح هنا كفرح مدرس بتلميذه الذى حصل على أعلى  . الحب ، فهو سيكون فى أعلى درجة فى السماء
نفسه حبا فى المسيح سيختبر حالة عجيبة من الفرح يسكبها هللا فى قلبه، وهذا ما  من يقبل ويسكببل  .الدرجات 

فيكون معنى قول بولس . ان الشهداء يذهبون للموت فى فرح يسبحون ويرنمون كان يحدث فى أيام اإلستشهاد إذ ك
أى يقدم نفسه  يسكب نفسه تذوق هذا الفرح المنسكب من هللا فى قلبه حينما قرر أنسكيب الخمر أنه  الرسول هنا عن

ل اآلالم فيقدم آالمه هو والحظ أن الرسول يحث تلميذه علي إحتما. منح بولس فرحًا عجيبًا وتعزية داخليةهذا  .للموت
فالذبيحة جزء منها يكون للذبح وجزء لآلخرين، أما السكيب  ،هو أكثر من تقديم النفس ذبيحة في أروع صوره، والسكب

 .فكله هلل، هو بذل النفس بالكلية هلل
 

ْعَي، َحِفْظُت اإِلي7" -(:8-7)اآليات  ، 8َماَن، َقْد َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت السَّ َوَأِخيرًا َقْد ُوِضَع ِلي ِإْكِليُل اْلِبرِ 
 " .بُّوَن ُظُهوَرُه َأْيًضاالَِّذي َيَهُبُه ِلي ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، الرَّبُّ الدَّيَّاُن اْلَعاِدُل، َوَلْيَس ِلي َفَقْط، َبْل ِلَجِميِع الَِّذيَن ُيحِ 

ومن . ملت السعي هذه اآلية ليست للفخر بل لتعزية تيموثاوسوأكَجاَهْدُت  ألنني. يليق بك أن تفرح يا تيموثاوس
ْعَي، . يجاهد ألجل المسيح يعطيه المسيح إكليل فأكملت . يليق بنا أن نجاهد محتملين اآلالم بثبات =َأْكَمْلُت السَّ

محاوالت ضد كل  =َحِفْظُت اإِليَماَن،  .وهو كان يسعى لنشر اإلنجيل شئدراك السعي تشير لمن يجري ويسعي إل
 .الهراطقة

حياته هي حياة عاش في الفضيلة، كانت له أى لمن تبرر اإلكليل الذي يعطي  = َوَأِخيرًا َقْد ُوِضَع ِلي ِإْكِليُل اْلِبر
لن ولكنه فى السماء  البار بينما هو على األرض كانت له بعض األخطاء ولكن هذا.  (41:  1في)المسيح البار 

بل سيحيا فى بر وال يخطر على باله فكر الخطية بل ينساها تماما فهناك فى أورشليم السمائية ال  إطالقا، يخطئ
 ( .  46:  41رؤ) يدخل شيئا نجس 

إذًا هو لك يا تيموثاوس ونفهم من باقي رسائل بولس الرسول = َوَلْيَس ِلي َفَقْط، َبْل ِلَجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن ُظُهوَرُه  وهذا
:  4أف( + )45:  6كو1( + )17:  1رو( + )56:  15كو1( + )5:  6كو4)ده وسعيه كانا بقوة المسيح جهاأن 
1.) 
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 " .َباِدْر َأْن َتِجيَء ِإَليَّ َسِريًعا9" -:(9) آية
الرسول يعلن حاجته لتلميذه إذ تخلي عنه الكثيرون، وربما ألنه أدرك أن وقت رحيله قد إقترب ويريد أن يوصيه 

 .ألخيرةالوصايا ا
 

يََّة، أَلنَّ ِديَماَس َقْد َتَرَكِني ِإْذ َأَحبَّ اْلَعاَلَم اْلَحاِضَر َوَذَهَب ِإَلى َتَساُلوِنيِكي، َوِكِريْسِكيَس ِإَلى َغاَلطِ 11" -:(11) آية
  " .َوِتيُطَس ِإَلى َدْلَماِطيَّةَ 

، وفى  ر، وتعلق بمحبة الدنيا وأباطيلهاطحب الطريق السهل البعيد عن المخاأديماس واحد من الذين تركوا بولس إذ 
وتيطس فقد تركاه بخصوص أمور  أما كريسكيس ( .2:  2يع" )محبة العالم عداوة هلل"هذا يقول القديس يعقوب أن 

 .خاصة بالخدمة
 

َأمَّا ِتيِخيُكُس َفَقْد 12. ِخْدَمةِ ُخْذ َمْرُقَس َوَأْحِضْرُه َمَعَك أَلنَُّه َناِفٌع ِلي ِللْ . ُلوَقا َوْحَدُه َمِعي11" -(:12-11)اآليات 
  " .َأْرَسْلُتُه ِإَلى َأَفُسَس 

في خدمته مع مرقس حدث خالفا من قبل بين بولس من ناحية وبرنابا ومرقس من ناحية ولم يقبل بولس أن يستمر 
صر ليصبح ومرقس عنه وكان هذا لصالح كنيسة اإلسكندرية، فبعد هذا اإلنفصال أتي مارمرقس لم فإنفصل برنابا

 . َمْرُقَس َناِفٌع ِلي ِلْلِخْدَمةِ كاروز ديارنا المصرية، وبعد هذا كما نري في هذه اآلية يكتشف بولس الرسول أن 
 

َداَء الَِّذي َتَرْكُتُه ِفي َتُرواَس ِعْنَد َكاْرُبَس، َأْحِضْرُه َمَتى ِجْئَت، َواْلُكُتَب َأْيًضا َواَل ِسيََّما ا13" -:(13) آية   " .لرُُّقوقَ اَلرِ 

وربما أراد منح . ربما ترك ترواس في الصيف واآلن شتاء فطلب الرداء حتي ال يثقل علي أحد ويطلب منه رداء
 .الكتب لمؤمني روما لتعزيتهم

 
اُس َأْظَهَر ِلي ُشُرورًا َكِثيَرةً 14" -(:15-14)اآليات  َفاْحَتِفْظ ِمْنُه َأْنَت 15. هِ ِلُيَجازِِه الرَّبُّ َحَسَب َأْعَمالِ . ِإْسَكْنَدُر النَّحَّ

  " .َأْيًضا، أَلنَُّه َقاَوَم َأْقَواَلَنا ِجدًّا
ولكنه لم يستفد من التأديب، واآلن يتركه بولس هلل ( 40:  1تي1)ا اإلسكندر للشيطان ليؤدبه سبق وأسلم بولس هذ

 . م األمر هلل كما فعل هوليعاقبه، وينبه تيموثاوس أن ينتظر منه أو من غيره مضايقات لكن عليه أن يسل
 

ِل َلْم َيْحُضْر َأَحٌد َمِعي، َبِل اْلَجِميُع َتَرُكوِني16" -(:18-16)اآليات  َولِكنَّ 17. اَل ُيْحَسْب َعَلْيِهمْ . ِفي اْحِتَجاِجي اأَلوَّ
َوَسُيْنِقُذِني الرَّبُّ ِمْن ُكلِ  18. ِم، َفُأْنِقْذُت ِمْن َفِم اأَلَسدِ الرَّبَّ َوَقَف َمِعي َوَقوَّاِني، ِلَكْي ُتَتمَّ ِبي اْلِكرَاَزُة، َوَيْسَمَع َجِميُع اأُلمَ 

َماِوي ِ    " .آِمينَ . الَِّذي َلُه اْلَمْجُد ِإَلى َدْهِر الدُُّهورِ . َعَمل َرِديٍء َوُيَخلِ ُصِني ِلَمَلُكوِتِه السَّ
ِل  اَل . عن نفسه تخلي عنه الكثيرين وهو هنا يسامحهم حين وقف أمام نيرون ألول مرة ليدافع  =ِفي اْحِتَجاِجي اأَلوَّ

ولكنه يشهد هلل أنه وقف معه وقواه، وهذا وعد السيد ال تخافوا إذ . مع ما تركه هذا في نفسه من مرارة= ُيْحَسْب َعَلْيِهمْ 
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 ُة، َوَيْسَمَع َجِميُع اأُلَممِ ِلَكْي ُتَتمَّ ِبي اْلِكرَازَ  .بل هو كرز حتى أمام نيرون ( 40-17: 10مت )تقفون أمام والة وملوك 
هللا نجاه في احتجاجه األول إذ كان ما زال له عمل وكرازة  =.َفُأْنِقْذُت ِمْن َفِم اأَلَسدِ = وهو هنا يسمي نيرون أسدًا  =

َماِوي ِ وبعد أن يتممها ينطلق للسماء . يؤديها يمًا لما قاله الرب وكان وقوفه أمام نيرون تتم .َوُيَخلِ ُصِني ِلَمَلُكوِتِه السَّ
هو ال يري الخالص فقط  في نجاته من الموت، بل أن هللا سيحفظه من كل أمر ردئ أي  =َسُيْنِقُذِني َ (.15: 1أع)

 .من كل خطية حتي ينطلق للسماء مستعداً 
 

 " .َسلِ ْم َعَلى ِفِرْسَكا َوَأِكياَل َوَبْيِت ُأِنيِسيُفوُرَس 19" -:(19) آية
، ويذكر إسمها قبل زوجها فال فرق نها اسم شهرة لبريسكال زوجة أكيالباط اسمها مع أكيال نفهم أمن إرت = ِفِرْسَكا 

مراة في المسيح، وهذا وسط جيل ال يعطي حقوقًا للمرأة وألن بريسكال أقوي إيمانيًا من زوجها أكيال في . بين رجل وا 
 . نظر الرسول

 .مات قد كان هو نفسهألنه  =. َوَبْيِت أُِنيِسيُفوُرَس 
 

  " .َوَأمَّا ُتُروِفيُمُس َفَتَرْكُتُه ِفي ِميِليُتَس َمِريًضا. َأرَاْسُتُس َبِقَي ِفي ُكوِرْنُثوَس 21" -:(21) آية
 :سولس لم يستطع شفاء تلميذه تروفيمب

 .حتي ال يسعي المؤمنون ليعرفوا المسيح بسبب مطالب مادية كالشفاء .1
 .لحساب مجد هللا شفاؤه لن يفيد روحيًا ولن يكون له فائدة .4
:  4في )حتي ال يدخل بولس في كبرياء إذا شفي كل إنسان وعلي المؤمنين أن يحتملوا المرض شاكرين  .6

 .وال حتى نفسه بفرودتسأإذًا هو أيضا لم يستطع شفاء تيموثاوس نفسه وال ( 46:  5تي 1( + )46
 

تَاءِ 21" -:(21) آية   " .ِديَُّة َواإِلْخَوُة َجِميًعاَوُبوِديُس َوِليُنُس َوَكاَلفِ  ُم َعَلْيَك َأْفُبوُلُس ُيَسل ِ . َباِدْر َأْن َتِجيَء َقْبَل الشِ 
تَاءِ   . هو يريد أن يقول قبل أن أرحل ولكن ال يريد أن يحزنه = َقْبَل الشِ 

 .أول أسقف يقام علي روما بعد استشهاد بطرس وبولس = ِليُنُس  
 

 " .آِمينَ . اَلنِ ْعَمُة َمَعُكمْ . ِسيُح َمَع ُروِحكَ اَلرَّبُّ َيُسوُع اْلمَ 22" -:(22) آية
الروح هى تسكن فى الجسد وتحركه وسر قوة الروح أن يكون المسيح معها فالروح هي الجوهر العاقل المريد 

إذًا هو يهتم بأن تكون له معونة روحية . والمسئول، لذلك يطلب أن النعمة تشمل الروح أواًل وبالتالي اإلنسان كله
 .ألولىبا


