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  .األصداء التي آان يريد أن يترآها ترن في أذهان قرائه وهو يستعد للف الدْرج؟ دعونا نرى

  
  تحذير

  
أوال يتوسل إليهم أن ينتبهوا إلى تحذير صريح، تعتمد عليه صحتهم : 20 – 17عدد

  .إن آل ما قاله لهم ُيصبح بال قيمة إذا لم ينتبهوا إلى هذا التحذير. الروحية
  

 هل يحاول الرسول ببساطة إعدادهم ضد ما يمكن أن باه إلى هذا التحذير؟متى ينبغي االنت
 إذا آانت  حتى،17ددع اآلن وهو يكتبمنتبهين  لكن لكي يكونوا –يحدث في المستقبل ؟ آال 

 مهما –ليس هناك آنيسة . ؛ فإنها تحتاج إلى االنتباه14: 15الكنيسة آما وصفها في رو
  .كن أن تكون بمنأى عن الخطر الذي سوف يذآره يم–آانت ناضجة أو مؤسسة جيدا 

  
 يسعون أولئك الذين م إنه.17دداإلجابة في ع من أي شيء تحتاج الكنيسة أن تتحذر؟

 إنهم يفعلون هذا عن طريق نشر عقيدة مضادة للعقيدة .ا ويجعلونها ُمعثرة روحيًّالنقسامها
إن العقيدة ة العقيدة الصحيحة؟ يمر أهَمْن يستطيع أن يقدِّ. ي قد تعلمتها الكنيسةالرسولية الت

لقد أعطى بولس .  عنها يدمر الكنيسةواالنحرافمسيحية، س آنيسة الصحيحة تؤسِّ
إنه يؤآد على أن أولئك الذين يقسمون .  عن اإلنجيلتصريًحا رسميًّاالرسول ألهل رومية 

واضح . حهشرنحرافهم عن الحق الذي يسة، يمكن تمييزهم بسهولة، بسبب اويدمرون الكن
إنه . باستمرار ما يتعلمونهنه ال يتحدث عن مؤمنين جاهلين أو غير ناضجين، ال يفهمون أ

  .تناقض التعليم الرسوليالذين ينشرون أفكارا يشير إلى أولئك 
  

عون إنهم يدَّ.  باإلجابة18برنا في عددإنه يخ  مثل هؤالء الناس؟هي المبادئ التي تحركما 
إشباع  بل غبتهم األساسية ليست خدمة المسيح،رالحقيقة أن أنهم خداٌم للمسيح؛ لكن 

قبل ة األولى لديهم، وتأخذ األولوية  لها األهمي،عهم ومصالحهم الخاصةبإن ش. شهواتهم
إن . زها، والتي نحتاج أن نميِّهذه هي سمتهم الحقيقية. اهتمامهم بالحق وخير اآلخرين
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 بين العقيدة الصحيحة والتقوى ا ارتباط آما أن هناك–تعليقات بولس الرسول توضح أنه 
 زائفةناك أيًضا ارتباط بين العقيدة اله –) ةسابقآما برهن على ذلك في أصحاحات (

  .واألنانية
  

ألنهم يظهرون بالصورة التي تجعل الناس  ؟ورة بهذه الدرجةهؤالء الناس خطيشكل لماذا 
 واللباقة في واإلقناعجاذبية الكثير من التشويق وال إنهم ُيظهرون .)18عدد (يصدقونهم

أن يبتعدوا ين هؤالء يقودون غير المتشكك.  بسهولة بهمعامةالحديث، وعادة ما ينخدع ال
من الصعب الحكم على .  الحيةأسلوب يشبه أسلوبهمإن . إلى الخطأ الُمهلكعن الحق 

ن له  هو الفيصل، ويجب أن يكو الحق. وقدرته على الكالمأخالقهشخص من خالل أسلوبه و
، يعّبر بولس الرسول عن فرحه، ألن طاعة أهل رومية 19ددفي ع. االعتبار فوق آل شيء

وا قدراتهم على مُّنلكن رغبته العظمى هي أن ي! يالسعادته بهم. لإلنجيل قد ذاعت إلى الجميع
االقتناع  وأ اتباع الشر في أما ونوا أذآياء في تمييز ما هو صالح،إنه يريدهم أن يك. التمييز

  .خطأ؛ فإنه يريدهم أن يكونوا أغبياءلبا
  
، تقطع الطريق على 17دد في عالرسول الُملَهمإجابة إن  مع المعلمين الكذبة؟ية التعامل آيف

مميَّزين وتحت يجب أن يكونوا  هؤالء إنه يعلن لهم أن. الكثير من االتجاهات الحديثة
ون لها أي اتصال مع هؤالء آنيسة المسيح الحقيقية ال يجب أن يك. المالحظة وموصومين

ال يجب .  معهم في حوارالدخول أو ، إليهمقبولهم أو اإلصغاءال يجب . المعلمين الكذبة
 17عددإن .  والضالل البشريتعامل مع الفكر البشريبنفس التعامل مع الحق الُمعلن ال

م فيه علَّيستمر في أي موقع يفي أن آتابي حق ن لكل مؤمن أنه ليس لديه يِّوحده آاٍف ليب
أن يكون يمكن  ال المثال، فالمؤمنعلى سبيل . ح بهذا الضاللُيسَم، أو ضالل عن اإلنجيل

مطيًعا للكتاب المقدس، ويظل في مجلس الكنائس العالمي، أو في أحد قطاعاته؛ ألن 
  .ةوعشرم مسيحية بصيرة يتم مناقشتها آما لو آانت رةالمستنَك ههرطقات

  
ق أقوال د درسناه، هو فقط اإلنجيل الصحيح، ويجب أن نطبِّقإن اإلنجيل الرسولي الذي 

يح أن المؤمنين صح.  معهساومالرسول بولس في التعامل مع آل شيء ينحرف عنه أو ي
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أنه  محبة غير محدودة لكل الرجال والنساء، لكن صحيح أيًضا ظهرواالمسيحيين يجب أن ُي
  .عليهم أن ال يساوموا أو يتسامحوا مع الضالل

  
بولس أن االنتصار النهائي لنا ، يؤآد 20ددفي ع الذي يشّجع الكنيسة في هذا الموقف؟ما 

  تحت أقدامنا،قريباإنه سيسحق الشيطان . االنقساملمقترفي هو في يد إله السالم، وليس 
 وسوف نقف قريبا سوف ننطلق، الكن.  أن نقاوم الضالل– آجنود –وحتى ذلك الوقت؛ علينا 

أي نعمة . العدو لئال نهلك معه أال نصادق يشجعناهذا يجب أن . يشيطان على رقبة آل ما هو
البرآة التي  لنا  هذاربما يفسر !ورتلك التي نحتاج إليها، لكي تمنعنا من أن نفعل هذه األم

  .20ددفي نهاية ع
  

  ...تحيات من
  
 لدى الرسول بولس مهمتان فإن، بعد أن أعطانا هذا التحذير الشديد: 24 – 21ددع
 لكنه ،20ربما آان ينوي أن يختم بعدد. هعليه أن يؤديهما قبل أن ُينهي رسالتضافيتان إ

. شعر أنه ال يجب أن يفعل ذلك حتى يرسل تحيات من المؤمنين الذين آانوا موجودين معه
؛ لكن إنه ال يتسامح مطلًقا مع الضالل! اإلنسان التقيأي توازن ذاك الذي آان في هذا 

إنه نفس الرجل، .  أخ ألخنية، وهو يرسل التحيات الرقيقة من ينفتح ثاسرعان ما نرى قلبه
: 1يو(ة مثل ربنا يسوع المسيح آاملصاحب القلب الممتلئ بالنعمة والحق، ليس بصورة 

إن . أآثر الناس تشبُّها بالرب يسوعبأنه ، ولكن بالدرجة التي تكفي لكي نمّيزه، )14
سل م بها ويري جانب؛ لكنه يعلن البرآة الُمنَعالرسول يحارب بكل قواه من أجل الحق ف

  .خرالتحيات األخوية في الجانب اآل
  

أن  الذي من المحتمل ستيموثاوس ذراعه األيمن، ولوآيو. ات تأتي التحيِممَّندعونا نرى 
، 7 – 6: 17أع(  الشخص الذي استضافه في تسالونيكيأما ياسون فقد يكون.  لوقايكون

سوسيباترس هو أحد أفراد الفريق الكرازي، الذي رافق بولس الرسول في هذه و ،)9
  .المرحلة من خدمته
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ولس، وهو الوحيد الذي ُيذآر وس آتب هذه الرسالة آما أمالها عليه الرسول بيتتر
روح ووفقا للقد آان مؤمًنا بكل تأآيد، .  محترًفاناسخاربما آان .  في العهد الجديدآناسخ

ا ومن الالئق جد. ل تحياته في الربآانت منتشرة في الكنائس األولى؛ فإنه يرسالمحبة التي 
سمح  أن ُي–دة مة والمتفرِّنسخ هذه الرسالة القيِّب –أن الشخص الذي قدم لنا خدمة عظيمة 

 مضيف – المتضع تحيات غايس وتلي تحيات هذا الناسخ. ه الشخصيةبإرسال تحياتله 
، والذي 7: 18من المحتمل أنه يوستس المذآور في أعو –بولس الرسول في ذلك الوقت 
إن آل آنيسة . آانت آل آنيسة آورنثوس تجتمع في بيتهو آان بيته مالصًقا للمجمع،

 ُآتبت هذه الرسالة المجيدة؛ ألن تعترف بجميل هذا البيتالمسيح في آل مكان، يجب أن 
  .داخل جدران هذا البيت

  
رصيف يحمل هذا االسم شف آُتقد او رنثوس،وآأمين خزانة مدينة آان أراستس هو 

ُترى هل هو أراستس نفسه؟ إذا آان . ل المدينةاهناك، لكن صاحب هذا االسم آان آاتب أعم
 ؛ بسبب جدارته وأمانته؟ أمأمين الخزانةي بعد ذلك إلى هو نفس الشخص، فهل يكون قد ُرقِّ
 المقصودستطيع أن نعرف بدقة ولن نا لن نعرف، ؟ إننُخفِّضت مكانته ألنه أصبح مسيحيا

 مسيحي، آان موجوًدا أثناء آتابة بولس  ببساطة أنههل يعني هذا). آوارتس األخ(بـ
أي من وس؟ يتترل آخر لذآره؟ هل آان مثًال أخا االرسول لهذه الرسالة؟ أم أن هناك سبب

  ؟أسرته
  

ن النيران تلتهب لك.  بولس الرسول البرآة، ويختم رسالته، يكتب)24ددع(عند هذه النقطة 
إنه يختار أن يعزز ما قد آتبه بترك . في قلبه ثانية ويقرر أن هناك شيئا آخر ينبغي أن يقوله

  . وهو يفعل هذا من خالل تسبحة ختاميةحظات القوية، ترن في أذهان قرائهبعض المال
  

  تسبحة ختامية
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 حقائق مختلفة؛ تبرز وهي هللا،منسوب  تمجيد عبارة عن الختامية السطور: 27 – 25ددع
إن موسيقى . ة ترن في اآلذانرائعونية عظيمة، تترك نغمة مثل ختام أي سيمفمثلها 

  .ىة، وال يمكن أن ُتنَستخبوا تدريجيا لكن النغمة األخيرة مجيدة ومشبعالرسالة ال 
  

إنه .  وهو وحده الحكيمإنه وحده اهللا،). 27ددع (َمْن هو اهللا صوت عالإنها تعلن ب
يمكن االقتراب إليه ومعرفته من خالل الرب  ومع ذلك إنه أزلي،. آرام ومجدل إالمستحق لك

، وهذه الحقيقة هي أحد الذين اهتدوا إليه أن يثّبت جيًدا أولئك قادرإنه . يسوع المسيح
  ).25ددع(الذي بشر به بولس الرسول الصحيح إلنجيل الوحيد المميِّزة لتعاليم ال
  

  يأمل أن يرى قراءه في المستقبل– آما قال من قبل –إن بولس الرسول يختم؛ لكنه 
 يديه، وإنما في  لكنهم لم يكونوا في يستطيع أن يصل إليهم على اإلطالق،ومع ذلك قد ال

 علينا أن يوجد أمان لهم أآثر من ذلك؟هل .  اإللههذاتكلم عنه هو ي الذي واإلله. يدي اهللا
 ال ،عب اهللاإنه ش. ثبيت وحفظ شعبه في الحق لتقوة يهوهنتضع وأن نتذآر دائًما أنه يلزم 

 لكن معه يستطيعون أن يستمروا، حتى إذا لم يكن هناك أي معونات يمكنه أن يستمر بدونه،
  .بشرية

  
هنا  توج26ِّ، 25األعداد. امتياز الحياة في عصر العهد الجديدالنغمة األخيرة تعلن أيًضا 

 لإلشارة إلى mystery تستخدم آلمة سر  وفي اإلنجليزيةي،إلى حقيقة أن اإلنجيل سرِّ
 قد أعلن خًفىإلى شيء ُمالكلمة سر ة؛ لكن في العهد الجديد تشير إللتباس أو الحيرة الدائما

إنه نظام الحق الذي ال يستطيع العقل البشري المائت أن . اإلنجيل هو سرإن . مؤخًرا
وقد . مؤخًرا في الوقت المحدد اهللا، وُأعلن ذهنلقد آان منذ األزمنة األزلية في . يكتشفه

 وقت آتابة بولس – لكن اآلن القرون الطويلة من خالل األنبياء،ُعرف بالتدريج عبر 
وتمضي اآليات لتخبرنا أنه قد أصبح معروًفا . تماًما أصبح معروًفا –الرسول لهذه الرسالة 

رة على اليهود، ة، التي لم تعد قاصصبح معروًفا من خالل الكتب المقدسلقد أ. لكل الشعوب
لقد أصبح . قد أصبح معروًفا للجميع بواسطة أمر اإلله األزليلو.  للجميعأصبحت ملًكابل 

  ".سر ُمعلن"إنه . معروًفا بهدف إحضار الناس إلطاعة اإليمان
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هذه المالحظات البد وأن تكون قد مألت القراء األصليين بإحساس عظيم من العرفان 

 ين لإلنجيلأن يكونوا المتلقِّو، في مثل ذلك الزمان يعيشواهذا أن أي امتياز . بالجميل
شترآوا مع بولس الرسول بفرح في تسبحته هم ا أنالبد !األزلي، الذي ُأعلن اآلن تماًما

  مختلًفا؟تأثير ذلك علينا يمكن أن يكون وهل . الختامية
  

يسة األولوية العظمى للكنإن . عمليإجراء  بيح يجب أن يكون مصحوبالكن التسب
 إن أمر اهللا األزلي يؤآد أن .)25دعد(" الكرازة بيسوع المسيح"إنها .  ُتذآر هناالمسيحية

إنه رسالة اهللا المقدمة لجميع األمم من .  معروف في آل العالم– اآلن –السر الُمعلن هو 
إطاعة " إلى نكون قد دخلناإذا لم يكن األمر آذلك؛ فنحن أنفسنا ال . الل الكتاب المقدسخ
 صامتين، ونحتفظ بالرسالة ألنفسنا؟ دعونا؛ فهل نظل اآلن اآلخرين قدَّموه لناإن ". يماناإل

  :حتى تكون هناك نغمة دائمة االرتفاع معلنة جيل المجيد لكل الناس في آل مكان؛نعلن اإلن
  

  
  .يسوع المسيح، له المجد إلى األبدهللا الحكيم وحده، ب

  .مينآ
  
  
  

  


