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التمهيد لرسالة فيلبي
كتــب بولــس رســول األمــم هــذه الرســالة الفائضــة بالفــرح إلــى أهــل
الكنيســة فــي مدينــة فيلبــي المكدونيــة ســنة  ٦٢م ،لمــا كان ســجيناً
فــي رومــا ،ومحبوس ـاً مــن أجــل اســم المســيح ،لشــكاية اليهــود ضــده،
ينتظــر محاكمتــه النهائيــة أمــام القيصــر ،التــي ســتقرر حياتــه أو موتــه.
وفــي غمـرة هــذا التوتــر العصبــي وفــي انتظــار الحكــم الفاصــل ،اختبــر
الرســول قــرب المســيح وقوتــه المعزيــة ،حتــى عــزى هــو أصدقــاءه
ودعاهــم إلــى الفــرح اإللهــي المتفــوق.
وكانــت غايــة بولــس مــن هــذه الرســالة إظهــار محبتــه وشــكره
للمؤمنيــن فــي فيلبــي ،ألجــل الهبــة الماليــة الكبي ـرة التــي قدموهــا لــه
ليخففـوا ضيقــه ،ألن وجــوده فــي الســجن منعــه مــن العمــل بيديــه ليكفــي
حاجاتــه .فشــك اًر لهــذه البــادرة الطيبــة ،كتــب الرســول هــذه الرســالة
الممتلئــة بالفــرح ،وقــوى بهــا المضحيــن فــي الكنيســة ،مظه ـ اًر لهــم
للا ،وطالب ـاً ألجلهــم مزيــد البركــة
عواطفــه ومفيض ـاً عليهــم لطــف ّ
والمعرفــة مــن القديــر.
لقــد أســس الرســول هــذه الكنيســة فــي جولتــه التبشــيرية الثانيــة،
كأول كنيســة فــي أوروبــا .واختبــر خــال تأسيســها اضطهــاداً وآالم ـاً
عنيفــة فــي الســجن هنــاك .ولكــن الــرب بــارك رســوله ،ومنحــه باكــورة
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شــهية ،أي التاجـرة ليديــا والســجان ،اللذيــن أصبحــا مــن أركان الكنيســة
الحيــة.
وفــرح الرســول خاصــة ألن جميــع أعضــاء الكنيســة فــي فيلبــي
اشــتركوا في نشــر اإلنجيل منذ بداية إيمانهم ،ورافقوا رحالت الرســول
وم َول ـوا خدماتــه بتبرعاتهــم رغــم االتهــام والضغــط عليهــم
بصلواتهــمّ ،
فــي بلدتهــم الخاصــة .فشــجعهم الرســول األســير المربــوط بسالســل
بيــد أحــد ح ارســه .وأثَّــرت بشــارته ق ـوالً وســلوكاً فــي الجنــد حتــى آمن ـوا
بالمســيح وتجــددوا .وذاع هــذا الخبــر إلــى بيــت القيصــر .فاهتــم البعــض
بالســجين وإنجيله ،ومالوا إلى المخلص .وأصبح أفراد منهم قديســين.
وســمع الرســول في ســجنه أن كنيســة فيلبي كانت عرضة لتجارب
متنوعــة .حيــث كانــت مدينــة فيلبــي مرك ـ اًز للمعســكر الرومانــي فــي
الجبــال اليونانيــة ،ليــس بعيــداً عــن تســالونيكي.
ولــم يمنــع الفــرح فــي الــروح بولــس أن يحــذر كنيســته المحبوبــة مــن
المبنيــة علــى الكبريــاء ،فدلهــم
خطــر االنشــقاق الــذي يتبــع المشــاريع
َّ
علــى ســيرة المســيح المرك ـزة علــى التواضــع وبــذل النفــس ،ليتعلــم كل
عضــو أن يتواضــع مثلــه ،ويعتبــر نفســه أصغــر مــن جميــع اإلخــوة.
وكان خطــر آخــر مقبــل علــى الكنيســة بتعليــم الختــان وحفــظ
الســبت ،كأن اإلنســان يســتطيع أن يضيــف بمجهوداتــه الشــخصية
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علــى نعمــة المســيح ،ليتقــدس إلــى التمــام .فحذرهــم بشــدة مــن الفهــم
الخاطــئ للكمــال ،وأ ارهــم ينابيــع ســرمدية للغلبــة علــى الــذات والفــرح
الحقيقــي ،ليثبت ـوا فــي الــرب وقدرتــه الفاديــة.
وأراد بولــس أن يرســل إلــى كنيســة فيلبــي م ـرة أخــرى تيموثــاوس
لتقويــة المؤمنيــن .وهــذا الشــاب كان بعــد طــرد الرســول خليفتــه هنــاك
ِ
للا ،ويقوداهــا إلــى
ليعمقــا الكنيســة فــي مــلء كلمــة ّ
مــع لوقــا الطبيــبّ ،
النضــوج فــي الخدمــات والمحبــة .وتمنــى الرســول أن يســمح الــرب
لــه أيض ـاً بزيــارة كنيســة فيلبــي م ـرة أخــرى ،بعــد إطالقــه مــن الســجن.
فأرســل مســبقاً أبفرودتــس المرســل إليــه بالهبــة الماليــة ،والــذي كان
قــد ُشــفي مــن مــرض مميــت ،ليمهــد الطريــق لــه .فيكمــل فرحهــم إذ
يجتمعــون م ـرة أخــرى مبتهجيــن.
هــذه الرســالة المكتوبــة وبولــس علــى مشــارف المــوت فاضــت
بالمحبــة والغبطــة والشــكر أكثــر مــن كل الرســائل األخــرى مــن يــد
للا ،وتريحنا من مشــاكل عصرنا.
الرســول .فتســتطيع أن تمألنا بفرح ّ
ألن منهــا تجــري قــوى عظيمــة إذ عــاش الرســول قــرب ربــه ،مفارق ـاً
دنيانــا وداخـاً إلــى الحيــاة الحقــة ولربمــا كانــت هــذه الرســالة آخــر مــا
كتبــه الرســول إلــى المؤمنيــن .فأصبــح «الفــرح فــي الــرب».
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األسئلة:
1.متى وأين كتب بولس هذه الرسالة؟
2.مــاذا كانــت أهــم الحـوادث عنــد تأســيس كنيســة فيلبــي؟ (إقـ أر
أعمــال الرســل .)٤٠ - ١١ :١٦
3.ما سبب وغاية هذه الرسالة؟
4.بما تمتاز هذه الرسالة على رسائل بولس األخرى؟
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 - ١التحيات والبركة الرسولية ()٢ - ١ :١
األصحــاح األول ُ ١بوُلـ ُ ِ
ـيح،
س َعْبـ َـدا َي ُســو َع ٱْل َم ِسـ ِ
ـاو ُ
يموَثـ ُ
ـس َوت ُ
ِِ
يسـ ِ
ِ
ـيح يســو َعَّ ،ٱل ِذيــن ِفــي ِف ِ
ِ
يلِّبــي،
َ
ِإَلــى َجميـ ِـع ٱْلقّد ِ َ
ـين فــي ٱْل َمسـ ِ َ ُ
ـاق َف ٍة و َشم ِ
مع أَسـ ِ
ام َسـةٍ.
ََ َ
َ َ
لــم ينفــرد الرســول بكتابــة رســالته ،بــل بحثهــا قبـاً مــع رفيقــه األميــن
تيموثــاوس .وصلــى معــه ألجــل الفيليبييــن ،لتصبــح رســالتهما مشــحونة
للا وبركاتــه .وكان تيموثــاوس خليفــة الرســول فــي رعايــة الكنيســة
بقــوة ّ
والمســؤول عــن مصيرهــا روحيـاً وإيمانيـاً.
وكالهمــا لــم يســميا نفســيهما أســاقفة أو رعــاة ،بــل عبـ َـدي المســيح،
ألنهمــا لــم يريــدا التكبــر المســتعلي وال الكتابــة بأفكارهمــا الخاصــة،
بــل كتبــا بإرشــاد روح المســيح ،فلــم يريــدا الحركــة أو الكتابــة مســتقلين
عنــه ،بــل اعتبـ ار أنفســهما عبديــه فــي كل م ارحــل حياتهمــا ،حريــن كانــا
أم ســجينين.
وكتبــت هــذه الرســالة إلــى المؤمنيــن بالمســيح ،الذيــن حــل فيهــم
الــروح القــدس فجعلهــم قديســين بــكل معنــى الكلمــة ،ال لصالحهــم
الشــخصي بــل ألجــل إيمانهــم بالحــي ،الــذي تعاهــد معهــم وشــملهم
بلطفــه ،حتــى تغيــروا جميع ـاً إلــى صورتــه.
8
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وهكــذا دخل ـوا إلــى رحابــه ،وثبت ـوا فــي ملكوتــه .فأصبح ـوا «فــي
المســيح» واحــداً فــي الــروح القــدس ،واختبــروا يومي ـاً حمايتــه .فمــن
يثبــت فــي المســيح يعــش كأنــه فــي الســماء ،رغــم المضايقــات فــي دنيانــا
التــي تحيــط بــه.
ووجــد فــي كنيســة فيلبــي أســاقفة متواضعــون وخــدام للــرب ،معينيــن
مــن الــروح القــدس للخدمــات واألتعــاب فــي تضحيــة الــذات .ولكــن
أصحــاب الرتــب لــم يعتبــروا ذواتهــم أعظــم وأحســن مــن بقيــة أعضــاء
الكنيســة ،عالميــن أن الــروح القــدس واحــد والمغفـرة واحــدة .أمــا المســيح
فيــوزع الخدمــات حســب اختيــاره ،ويعطــي المواهــب لمــن يشــاء .والســر
فــي ســلطان األحبــار هــو التواضــع .كمــا أن ذكرهــم هنــا يأتــي بعــد
القديســين ،كأن شــعب الكنيســة أهــم مــن رعاتهــا.
وإن تعمقــت فــي الرســالة ألهــل فيلبــي ،تــرى أن كلمتيــن تتكــرران
همــا «يســوع المســيح» .وهــذه العبــارة ليســت اســماً بــل جملــة تامــة دالــة
علــى معنــى ،أن يســوع هــو المســيح .فمــن هــو يســوع ،ومــا تعنــي كلمــة
المســيح؟ إن اإلنســان يســوع مولــود مــن المـرأة تحــت النامــوس .وعــاش
فــي المدينــة الصغي ـرة الناص ـرة مــن منطقــة الجليــل .وتعلــم الق ـراءة
والكتابــة واشــتغل نجــا اًر إلــى أن صــار عم ـره حوالــي ثالثيــن ســنة.
وجـ ِّـرب كمــا نحــن ،ولكــن بقــي بــا خطيــة .فقــد كان اإلنســان الوحيــد
ُ
للا .وتوقــف كمالــه علــى الحقيقــة أنــه
القــدوس .وتجلــت فيــه صــورة ّ
9
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غيــر مولــود مــن أب دنيــوي ،بــل مــن الــروح القــدس مباشـرة .فيســتحق
االســم «ابــن العلــي» .وفــي قــوة أبيــه الســماوي قــام بمعج ـزات كثي ـرة،
للا .فيســوع هــو ابــن اإلنســان،
وغفــر الخطايــا ،وصالــح العالــم مــع ّ
للا بنفــس الوقــت.
وابــن ّ

أمــا لقــب المســيح فمعنــاه الممســوح بمــلء الــروح القــدس ،حتــى أن
للا حلــت فيــه .وأدرك اليهــود مــن نب ـوات العهــد القديــم
كل صفــات ّ
للا سيرســل مســيحه إليهــم .إنمــا فســروا هــذا الوحــي بطريقتهــم
أن ّ
الخاصــة ،كأن مســيا هــو ملــك سياســي ينشــئ دولــة الســام التــي
مركزهــا أورشــليم ،ويقيــم الموتــى ويجلــب العلمــاء علــى األرض.
ولكــن عندمــا دعــا يســوع اليهــود إلــى التوبــة ،ولــم ينصرهــم علــى
الرومــان ولــم ينكــر بنوتــه ّلل ،ســلموه للصلــب .أمــا المســيح فغلــب
المــوت وقــام مــن القبــر ،وصعــد إلــى الســماء وجلــس عــن يميــن اآلب،
وأرســل قــوة الــروح القــدس إلــى جميــع المؤمنيــن بــه.

وهكــذا دعــا مختاريــه مــن العالــم وعانقهــم لكيــا يكون ـوا منعزليــن
فيمــا بعــد ،بــل «فــي المســيح يســوع» .فاســمه يعنــي قــوة روحيــة عظيمــة
تشــملنا وتحملنــا وتضمننــا .ومــن يختبــر هــذا الســر فــي حفــظ المســيح
يســجد لــه .ويعتبــر نفســه عبــداً لمحبتــه ،كمــا قــال بولــس وتيموثــاوس
عــن نفســيهما .فهــل ثبـ َّ
ـت فــي المســيح يســوع وجعلــت نفســك عبــداً
لرحمتــه؟
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الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح المقــام مــن بيــن األمــوات
المنتصــر .نســجد لــك ،ألنــك دعوتنــا مــن عالــم الخطيــة
بواســطة رســلك الكــرام ،لندخــل إلــى رحابــك .ونثبــت فــي
قدرتــك .ونختبــر حمايــة اســمك .اغفــر لنــا ذنوبنــا .واجعلنــا
قديســين بــا لــوم قدامــك فــي المحبــة.
السؤال:
5.مــاذا تعنــي العبــارات (يســوع المســيح) و(فــي المســيح)
و(عبــد المســيح)؟
ِ ٢ :١نعم ٌة َل ُكم وسالم ِمن ٰ ِ
يح.
ٱلر ِّب َي ُسو َع ٱْل َم ِس ِ
ٱلل أَِبيَنا َو َّ
َْ ْ َ َ ٌ َ ّ
بعد التحية االفتتاحية أفاض الرسول بركته على الرعية كخالصة
تعليمــه وقوتــه .فمــن يضــع نفســه تحــت هــذه البركــة الرســولية ويتمســك
بهــا ،ال يبقــى إنســاناً عاديـاً فيمــا بعــد ،بــل يتغيــر ،ويتبــرر ويمتلــئ نعمة
للا.
وحقـاً .ويثبــت فــي ســام مــع ّ

للا المســتمرة الشــرعية
فالنعمــة فــي العهــد الجديــد تعنــي محبــة ّ
للدنســين غيــر المســتحقين .فهــذه النعمــة تتوقــف علــى الصليــب ،ألن
بــدون مــوت المســيح نيابــة عنــا ال توجــد نعمــة حقــة ،وال يحــق ّلل أن
ينعــم علينــا ،بــل لمتطلبــات قداســته ينبغــي أن يهلكنــا .ففــي المســيح
للا حقـاً شــرعياً لــكل مؤمــن بــه.
ابتــدأ عصــر النعمــة .وصــارت رحمــة ّ
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وإن درســت الكلمــات االفتتاحيــة لرســالة بولــس إلــى أهــل فيلبــي،
تكــون قــد أمســكت المفتــاح لرســالة الفــرح كلهــا.
الصــاة :أيهــا اآلب ،نعظمــك لبحــر محبتــك .فبركتــك َّقربتنــا إليــك.
ومــوت ابنــك كفــر عــن خطايانــا .وروحــك القــدوس يقدســنا
إلــى التمــام .فنســجد لــك والبنــك .ونلتمــس منــك االمتيــاز
أن نشــترك فــي نشــر ملكوتــك ،ليتقــدس اســمك األبــوي.
ويخلــص كثيــرون مــن عالــم الفســاد.
السؤال:
6.ما هي المعاني البارزة في البركة الرسولية؟
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 - ٢صالة الرسول ألجل الكنيسة
()١١-٣ :١

اك ْــم َ ٤د ِائمــاً ِفــي ُك ِّل
 ٣ :١أ ْ
َش ُــكُر ِإٰل ِهــي ِعْن َــد ُك ِّل ِذ ْكــرِي ِإَّي ُ
ــل ج ِم ِ
يع ُك ْــم ِب َف َــر ٍحِ ٥ ،ل َس َــب ِب
أ َْد ِعَي ِتــيُ ،مَقِّدمــاً ٱل ِّ
طْلَبــ َة أل ْ
َج ِ َ
يــل ِم َّ
ــارَك ِت ُك ْم ِفــي ِ
ٱآلنَ ٦ .و ِاثقــاً
ٱإل ْن ِج ِ ْ
ــن أ َو ِل َي ْــو ٍم ِإَلــى َ
ُم َش َ
ِ
ِ
ـل ِإَلــى َيـ ْـو ِم
ِب ٰهـ َذا َعْي ِنـ ِـه أ َّ
َن َّٱلـ ِـذي ْٱب َتـ َـدأَ ِف ُ
يكـ ْـم َع َمـاً َصالحـاً ُي َك ّمـ ُ
ــيح.
َي ُســو َع ٱْل َم ِس ِ
كان بولــس إنســاناً مصليـاً فــي ســلطان الــروح القــدس .ففــاض مــن
للا ،المعطــاة ألهــل فيلبــي .إن
فمــه الشــكر والتســبيح ألجــل نعمــة ّ
القــدوس نفســه حضــر فــي كنيســته وســط الدنيــا المضطربــة .وهــذه هــي
للا العظيــم يحــل فــي المؤمنيــن
المعجـزة الكبــرى فــي زمننــا اليائــس ،إن ّ
الممســوحين بالــروح القــدس .فهــل تحمــده لهــذا االمتيــاز .وتقــدم لــه
الشــكر علــى الــدوام؟
ذكــر بولــس فــي صالتــه كل عضــو فــي كنيســة فيلبــي .وابتهــل
ألجلهــم فــرداً فــرداً باألمانــة فــي أدعيتــه اليوميــة .وســبح اآلب الســماوي
ألجــل عمــل روحــه المتشــابك فــي الجميــع .إن الكنيســة الخاليــة مــن
االبتهــال المتبــادل تمــوت .فــأول مــا نالحــظ فــي رســائل الرســول بولــس
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هــو دائمـاً الصــاة ،وبعدئــذ التعليــم .هــذا النظــام يغيــر دروســنا وتقوانــا
مبدئي ـاً ،ألن ليــس العلــم والفكــر والعقائــد أســاس الكنيســة ،بــل الشــكر
واالبتهــال والصــاة للــرب الحــي ،ألنــه هــو العامــل والمعطــي .فــا
حركــة روحيــة إال بــه.
وقــد ســمع أهــل فيلبــي بشــارة الخــاص وآمن ـوا بهــا ..ولــم يســترخوا
بعدئــذ كســولين فــي أفراحهــم متكليــن علــى معرفــة خالصهــم ،بــل
انتعشـوا وتحركـوا وتقدمـوا إلــى اآلخريــن وأشــركوهم فــي قــوة اإلنجيــل.
ورافق ـوا الرســول بولــس واجتهاداتــه بصلواتهــم وتبرعاتهــم المســتمرة.
فقــوة اإلنجيــل تجعلنــا عبيــد محبــة المســيح ،ال منتفخيــن بالعلــم الجــاف.
كان أعضــاء كنيســة فيلبــي مبتدئيــن فــي اإليمــان والمحبــة والرجــاء.
ولكــن حيــث يستســلم األف ـراد للمســيح وكلمتــه ،فهــو الشــفيع ويتــم
خالصــه فيهــم .هــل وضعــت يــدك فــي يــد المســيح لعهــد أبــدي؟ عندئــذ
يظــل هــو أمينـاً لــك ويغيــرك إلــى صورتــه فــي التواضــع وإنــكار الــذات
والفــرح والســرور.
وعندئــذ تترقــب أهــم يــوم فــي التاريــخ إذ يأتــي الفــادي المجيــد
ليجتــذب كنيســته إليــه .فمجــيء المســيح هــو الهــدف الواحــد لحياتنــا.
عندئــذ يظهــر صحــة ديننــا ،ويتجلــى الجوهــر الموهــوب لنــا مــن أبينــا
الســماوي .علم ـاً أن ذلــك اليــوم ليــس يومنــا بــل يــوم يســوع المســيح،
وصلــب محتقـ اًر فأعطــاه
الــذي أخلــى نفســه وصــار إنســاناً لخالصنــاُ .
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للا اســماً فــوق كل اســم ،لتجثــو كل ركبــة ليســوع ألنــه الــرب بالــذات.
ّ
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح .نســبحك ألنــك اشــتريتنا بدمــك
الثميــن مــن عبوديــة الخطيــة فــي العالــم الشــرير .ودعوتنــا
إليــك بكلمتــك الخالقــة .اغفــر لنــا بــطء قلوبنــا وإهمــال
أذهاننــا .وامألنــا بــروح محبتــك لنســابق بعضنــا بعضـاً فــي
اإلحســان والتبشــير والتبرعــات ،لنشــر ملكوتــك ،معديــن
طريقــك .تعــال أيهــا الــرب يســوع ،ليعظــم اســمك فــي يومــك
المجيــد.
السؤال:
7.ما هو مضمون صالة بولس ألجل أهل فيلبي األحباء؟
َن أَ ْف َت ِكــر ٰهـ َذا ِمـ ْـن ِجهـ ِـة ج ِم ِ
يع ُكـ ْـم ،ألَ ِّنــي
َ ٧ :١ك َمــا َي ِحـ ُّ
ـق ِلــي أ ْ
َ َ
َ
ظ ُكــم ِفــي َقْل ِبــيِ ،فــي وُث ِقــي ،وِفــي ٱْلمحامـ ِ
ِ
ـاة َعـ ِـن ِ
ٱإل ْن ِجيـ ِـل
َ
ُ
َحاف ُ ْ
َُ َ
ِِ
َّ ِ
ِ
يع ُكـ ْـم ُشـ َـرَك ِائي ِفــي ٱلِّن ْع َمـ ِـةَ ٨ .ف ـِإ َّن
َوَت ْث ِبيتــه ،أَْن ُتـ ُـم ٱلذيـ َـن َجم ُ
ِ
يع ُكــم ِفــي أَح َشـ ِ
ِ ِ
ٰ
َشـ َـت ُ ِ
ـاء َي ُســو َع
ـف أ ْ
ٱلل َشــاهٌد ِلــي َكْيـ َ
ْ
اق إَلــى َجم ْ
َّ
ِ
َن َت ْــزَد َاد َم َحَّب ُت ُك ْــم أَْيضــاً أَ ْك َث َــر
ٱْل َم ِس ِ
ُصِّليــه :أ ْ
ــيحَ ٩ .و ٰهــ َذا أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـور
ُمـ َ
َفأَ ْك َثـَـر فــي ٱْل َم ْع ِرَفــة َوفــي ُك ّل َف ْهـ ٍـمَ ١٠ ،ح َّتــى ُت َمّيـ ُـزوا ٱأل ُ
ِِ
يــن َوبِــا َع ْث َــرٍة ِإَلــى َي ْــو ِم
ٱْل ُم َت َخ ِال َفــةَِ ،لك
ــي َت ُكوُنــوا ُم ْخلص َ
َ ْ
ـيح
ـيحَ ١١ ،م ْمُلوِئيـ َـن ِمـ ْـن َث َمـ ِـر ٱْل ِبـِّـر َّٱلـ ِـذي ِبَي ُســو َع ٱْل َم ِسـ ِ
ٱْل َم ِسـ ِ
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ِلمج ِــد ٰ ِ
ٱلل َو َح ْم ِــد ِه.
َْ
ّ

ال تعني كنيسة المسيح اجتماعات أفراد إلظهار األزياء الجديدة،
وال مكانـاً لعــرض الوجــوه المتفاخـرة .وال فرصــة النشــغال األفــكار أثنــاء
الوعــظ فيمــا عســى أن تعــده الزوجــات مــن الطعــام اللذيــذ ،أو ســائر
األمــور الدنيويــة التافهــة .بــل الكنيســة الحيــة هــي شــركة القديســين
العامليــن فــي المحبــة ،المتســابقين فــي االحتـرام والتعــاون والتضحيــة.
وحمــل بولــس جميــع أعضــاء رعيتــه فــي أحشــاء قلبــه ،ألن لــه قلبـاً
للا قــد انســكبت فــي
واســعاً أبوي ـاً وقــوة لالحتمــال المســتمر ،إذ محبــة ّ
ذهنه.
ولــم يخجــل أعضــاء رعيتــه مــن إلقــاء الرســول فــي الســجن ،بــل
حمل ـوا عوض ـاً عنــه إنجيــل الخــاص بج ـرأة وجســارة إلــى محيطهــم،
عالميــن أن بولــس كان محبوسـاً ألجــل الدفــاع عــن اإلنجيــل الصحيــح،
وللشــهادة أمــام الملــوك وحتــى القيصــر نفســه .فلــم يخاف ـوا رغــم
االضطهــاد ،إنمــا اشــتركوا جميعـاً فــي الشــهادة والصــاة لنشــر بشــرى
الســماء .وهكــذا برهن ـوا عــن أنفســهم ،أنهــم شــركاء فــي النعمــة والقــوة
اإللهيــة .وكل مــن ينقــل اإلنجيــل ال يبشــر بتعليــم فقــط ،بــل يقــدم قــوة
العلــي لآلخريــن .فمــن يؤمــن يخلــص .ومــن يعتــرف بيســوع ،يســر فــي
مس ـرته.
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واشــتاق األســير بولــس إلــى شــركائه األحبــاء لي ارهــم ،وليســاهم
معهــم فــي خدمــة الــرب ،ألنــه وجــد فيــه نفــس الشــعور والدوافــع ،التــي
أنزلهــا المســيح ســابقاً مــن الســماء .أال وهــي المحبــة اإللهيــة والرثــاء
والرحمــة .فكأنــه وهــو داخــل المســيح وبأحشــاء رأفتــه أحــب زمــاءه.
وبولــس فــي عزلتــه التــي لــم تســمح لــه باإلشــتراك فــي الجهــاد
الروحــي ،نــاب عــن شــهود الخــاص ،مصلي ـاً ألجلهــم أمــام عــرش
النعمــة بحـ اررة وقــوة ،ليمنحهــم اآلب الســماوي أهــم شــيء فــي التبشــير:
للا ،ويحصلـوا
وهــو االمتــاء بالمحبــة المقدســة .فينمـوا فــي قــوة معرفــة ّ
على موهبة تمييز األرواح واألحوال ،ويســتطيعوا كأطباء ماهرين أن
يعالجـوا أخطــاء الضاليــن وينشــئوا خالصهــم ،بلياقــة وشــعور لطيــف.
وكان لتفكيــر الرســول هــدف واحــد كشــعار رئيســي لحياتــه ،وهــو
مجــيء الــرب ،الــذي أعطــى لكلماتــه وصلواتــه توجيهـاً أبديـاً .وفــي هــذا
الروح تأكد أن المسيح نفسه سيخلص كنيسته ،ويعمل فيها ويحفظها
ويثمرهــا ويكملهــا .ألن الفضائــل الروحيــة المطلوبــة منــا تنضــح منــه
شــخصياً .وكمــا أن الـرأس يحــرك أعضــاء جســده ،هكــذا يرشــد المســيح
للا ويتقــدس اســمه األبــوي.
مؤمنيــه إلــى خدمــات لطفــه .ليعظــم حمــد ّ
فهــل أنــت عضــو فــي جســد المســيح مجتهــد فــي كنيســتك ،أو تضيــع
وقتــك خــارج الرحــاب المقدســة.
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الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح ،أنــت رأســنا ونحــن أعضــاؤك.
امألنــا برقيــق محبتــك .وأنرنــا لمعرفــة مشــيئتك فــي كل
أح ـوال حياتنــا لكيــا نخــاف مــن الســجون واالضطهــادات
ألجــل إنجيلــك ،بــل نمتلــئ فرح ـاً ويقين ـاً أنــك تأتــي قريب ـاً
لخــاص العالــم القلــق .تعــال أيهــا الــرب يســوع.
السؤال:
8.كيف أحب بولس أهل فيلبي .وماذا صلى ألجلهم؟
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 - ٣حالة الرسول في السجن انتشار اإلنجيل
في روما ()٢٦-١٢ :١
َن َت ْعَلم ـوا أَُّي َهــا ِ
ُمــورِي َقـ ْـد آَلـ ْـت
ٱإل ْخـ َـوُة أ َّ
ُ ١٢ :١ثـ َّـم أ ُِريـ ُـد أ ْ
َن أ ُ
ُ
ظ ِ
ِ
أَ ْك َثـَـر ِإَلــى َتَقـُّـد ِم ِ
اهـَـرًة
ـار ْت َ
ٱإل ْن ِجيـ ِـلَ ١٣ ،ح َّتــى ِإ َّن ُوُثقــي َصـ َ
اقــي ٱأل ِ
ـيح ِفــي ُك ِل َد ِار ٱْل ِواليـ ِـة وِفــي ب ِ
ـع.
ِفــي ٱْل َم ِسـ ِ
َماكـ ِـن أ ْ
َج َمـ َ
َ َ َ
ّ
َ
َ ١٤وأَ ْك َثـُـر ِ
ٱإل ْخـ َـوِةَ ،و ُهـ ْـم َو ِاثُقــو َن ِفــي ٱلـَّـر ِّب ِب ُوُث ِقــيَ ،ي ْج َت ِرُئــو َن
ٱلت َكُّلــ ِم ِبٱْل َكِلم ِ
أَ ْك َث َــر َعَلــى َّ
ــن
ــة ِبــا َخ ْــو ٍ
ف ١٥ .أ َّ
َمــا َق ْــوٌم َف َع ْ
َ
ــن َم َس َّــرٍة.
ــام َي ْك ِــرُزو َن ِبٱْل َم ِس ِ
ــيحَ ،وأ َّ
َمــا َق ْــوٌم َف َع ْ
َح َس ٍــد َو ِخ َص ٍ
َ ١٦ف ٰهـ ُـؤ ِ
ـاص،
ـادو َن ِبٱْل َم ِسـ ِ
ـيح ال َعـ ْـن ِإ ْخـ ٍ
الء َعـ ْـن َت َّحـ ُـز ٍب ُيَنـ ُ
َِ
ِٰ
ِ ِ
ِ
ـك َعـ ْـن
ظاّنيـ َـن أََّن ُهـ ْـم ُيضي ُفــو َن ِإَلــى ُوُثقــي ضيق ـاًَ ١٧ .وأُولئـ َ
ع ِل ِحم َايـ ِـة ِ
ٱإل ْن ِجيـ ِـلَ ١٨ .ف َمــا َذا؟
َم َحَّبـةٍَ ،ع ِال ِميـ َـن أَِّنــي َم ْو ُ
ضــو ٌ َ
َغيــر أََّنــه عَلــى ُك ِل وجــ ٍه ســواء َك ِ
ــادى
ــق ُيَن َ
ّ َْ َ ٌَ َ
َْ ُ َ
ان ِبعَّلــ ٍة أ َْم ِب َح ٍّ
ـيحَ ،وبِ ٰه ـ َذا أََنــا أَ ْفـ َـر ُح.
ِبٱْل َم ِسـ ِ
شكر الرسول السجين ألجل مؤمني فيلبي ،واشتاق إليهم ،وصلى
ألجلهــم بحـ اررة وأمانــة .ورغــم قيــوده بقــي مبشـ اًر ،ولــم يهمــل النــاس فــي
محيطــه القريــب .فــكان شــاهداً للمســيح فــي الســجن داخــل المعســكر.
وعلــم ح ارســه بتصرفاتــه وطــول أناتــه اللطيفــة صــورة المســيح ونوعيــة
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البشـرية الجديــدة .قــد كان تحــت ضبــط فرقــة جنــود القيصــر المختــص
بحمايــة اإلمب ارطــور ،فقــاد بولــس بعضهــم إلــى تفكيــر جديــد ،أن يســوع
المســيح هــو المخلــص ورب العالميــن ،أعظــم مــن كل محاكــم الدنيــا.
وكان الشــيطان يقصــد أن يعــزل بولــس ويبطــل شــهادته ،عندمــا
أخــذه مــن حريتــه الجزئيــة ،إذ كان مراقب ـاً فــي بيتــه ،وغيــر مســموح
لــه بالخــروج منــه ،ونقلــه إلــى داخــل الثكنــة .فانفصــل عــن أصدقائــه
والعالــم .ولكــن المســيح اســتخدم وجــود بولــس فــي مركــز الســلطة،
شــهادة خارقــة للكثيريــن ،حتــى أن بشــرى الخــاص وصلــت إلــى أفـراد
حاشــية القيصر .فتيقنوا من مصدر اإلنجيل اإللهي بواســطة األســير
بولــس.
واعتبــر الرســول نفســه عبــد المســيح وأســيره ،حـ اًر كان أم محبوسـاً.
وقــد ســلم نفســه لــه .وكانــت إرادتــه مقيــدة فــي مشــيئته ،ولســانه مربوطـاً
بروح ربه وأخضع عواطفه إلرشــاد أرســه يســوع .فلم يولول ولم يحزن
للضيقــات ،بــل علــم أن المســيح كان معــه فــي الســجن ،ألن الــرب
حمــل المســؤولية عــن حياتــه.
ورغــم توقيــف رســول األمــم أراد المخلــص اســتمرار تبشــير العالــم
الهالــك .فاختــار الصغــار للخدمــة .كمــا أنــه اليــوم ال يدعــو أســاقفة
ورعــاة ومعلميــن للخدمــة فقــط ،إنمــا يدعــو أيضـاً إخــوة وشــيوخاً وشــباناً
ممتلئيــن بمحبــة المخلــص يندفعــون ب أرفــة علــى الضاليــن.
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وعينــك شــاهداً لــه عنــد الغوغائييــن أو
هــل دعــاك المســيح للخدمــة َّ
المتعلميــن؟ فتقــدم إليهــم وال تســكت ،بــل أعلــن خــاص ربــك واســمه
بتواضــع وحكمــة فــي المحبــة.
ولــم يكــن فــي زمــن بولــس ه ـؤالء الشــهود كامليــن بــا خطيــة بــل
كان ـوا محتاجيــن يومي ـاً إلــى التوبــة والغف ـران .ووجــد بينهــم الحســد
وخطــف الخ ـراف واألنانيــة والكبريــاء علــى األثمــار الموهوبــة لهــم.
وربمــا مــال البعــض إلــى أفــكار ناموســية ،كالختــان وحفــظ الســبوت.
والبعــض اآلخــر تأثــر بالبالغــة أو العبقريــة الفلســفية الفارغــة ،التــي
كافــح الرســول ضدهــا طويـاً .وهـؤالء المنحرفــون فرحـوا عندمــا ســجن
بولــس ،ألن الحقــل صــار لهــم مفتوح ـاً ،فقــدروا أن ُيضل ـوا النــاس
بمبادئهــم العوجــاء .واســته أزوا علــى األســير فــي القيــود ،قائليــن:
انظــروا ،المســيح ليــس معــه .وقــد تركــه وهــو فــي الســجن .أمــا نحــن
فالــرب معنــا .وإنجيلنــا هــو الصحيــح.
فمــاذا عمــل بولــس فــي هــذه الحالــة المرهقــة المؤلمــة؟ لقــد وثــق
بربــه ،وأعلــن خبــث الحاقديــن .وفــرح رغــم تخطيطهــم الملتــوي ،ألنــه
آمــن باســم يســوع ،فوثــق بالقــدرة العاملــة فــي اســم يســوع أكثــر ممــا
خــاف مــن أخطــاء حاســديه ،الذيــن لــم يصلب ـوا حياتهــم كام ـاً مــع
المســيح ،ولــم ينكــروا أنفســهم يومي ـاً .وبولــس لــم يرفــض دعوتهــم بــل
كان يصلــي ألجلهــم لتتقــدس حياتهــم كلي ـاً وتأتــي بثمــر كثيــر.
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أمــا أصدقــاء بولــس فأدركـوا أن الرســول لــم يســجن لذنــب خــاص،
بــل المســيح أوقفــه فــي هــذا المــكان العــاري ليدافــع عــن حــق اإلنجيــل.
للا وتقــدم ملكوتــه حتــى فــي الســجن وبيــت القيصــر.
فأدرك ـوا إرشــاد ّ
وتشــجعوا بهــذه البصي ـرة وبشــروا بج ـرأة كل النــاس حولهــم .ففــرح
الرســول مرتيــن .أوالً لغي ـرة أعدائــه ،وثاني ـاً لمحبــة أصدقائــه .اللذيــن
خدمــا هدف ـاً واحــداً ،ليعلن ـوا المســيح ملــك الملــوك ورب األربــاب.
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح ،نشــكرك لــكل شــاب وشــابة
وشــيخ وامــرأة ،يشــهدون باســمك جهــ اًر ليعترفــوا بــك
ويستســلموا لمحبتــك .أرســل كثيريــن مــن المؤمنيــن فــي
أيامنــا إلــى الذيــن ال يعرفونــك وإلــى بلدتنــا .وأعطهــم القــوة
والصبــر والفــرح ،ليحتملــوا اإلخــوة الذيــن ال يحبونهــم.
وقدســهم جميعــاً إلــى التمــام ليتجلــى لطفــك فــي الجميــع.
السؤال:
9.لماذا فرح الرسول في السجن؟
ِ
ول
َعَلـ ُـم أ َّ
َ ...١٨ :١بـ ْـل َسـأَ ْفَر ُح أَْيضـاً ١٩ .ألَ ّنــي أ ْ
َن ٰهـ َذا َيـ ُـؤ ُ
ـيح٢٠ ،
وح َي ُســو َع ٱْل َم ِسـ ِ
ـاص ِب ِطْلَب ِت ُكـ ْـم َو ُمـ َـؤ َازَرِة ُر ِ
ِلــي ِإَلــى َخـ ٍ
ُخـ َـزى ِفــي َشــي ٍءَ ،بـ ْـل ِبـ ُـك ِّل
ـب ٱْن ِت َ
ظــارِي َوَر َج ِائــي أَِّنــي ال أ ْ
َح َسـ َ
ْ
ٰ
ِ
ِ
ٱآلنَ ،ي َتع َّ
ـيح ِفــي
اهـَـرٍة َك َمــا فــي ُك ِّل ِحيـ ٍـنَ ،كذِلـ َ
ُم َج َ
ظـ ُـم ٱْل َمسـ ُ
ـك َ َ
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ِ
ان ِب َحَيــا ٍة أ َْم ِب َمـ ْـو ٍت.
اء َك َ
َج َســديَ ،سـ َـو ٌ
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فــرح بولــس وســط التوتــر وتشــابك األفــكار قبيــل محاكمتــه النهائيــة.
وتمنــى مــن كل قلبــه أن يمثــل أمــام القيصــر شــخصياً ليعلــن لــه اســم
الــرب يســوع غالــب المــوت وقاهــر الشــيطان .وكان بولــس متأكــداً أن
نتيجــة الحكــم ســتكون لصالحــه ،ألنــه ال يمكــن أن ينــزل عليــه حكــم
إال بــإرادة ربــه.
وعلــم الرســول أن أهــل كنيســة فيلبــي صل ـوا بأمانــة ألجلــه .وتيقــن
أن الــروح القــدس شــخصياً قـواه وخدمــه وأرشــده ومــأه بمواهــب وفــرح.
وســمى بولــس الــروح اإللهــي فــي هــذه المناســبة «روح يســوع
المســيح» ألن وحــدة األقانيــم الثالثــة ال ريــب فيهــا .فالــروح القــدس
كان صميــم يســوع بالــذات .وهــو حــال فــي األســير وســط الســجن.
فطمــأن الرســول ،عالم ـاً أنــه ال يحــدث شــيء بــدون علــم وإرادة ربــه
الــذي هــو عبــده المطيــع.
ولــم يــرج بولــس لنفســه التحــرر مــن الســجن بالدرجــة األولــى ،بــل
ثبــات شــهادة ســلوكه بــا لــوم ،وأال يفشــل بواســطة الضغــط والحيــل
وإيقــاع اآلالم عليــه ،فيقلــل مــن مجــد اســم يســوع .فكانــت لــه أمنيــة
واحدة ،أن يعظم المسيح بحياته وموته .وهذا تماماً عكس االستكبار.
فما هي نيتك :هل تعظم اســمك أم اســم المســيح؟ الروح القدس يشــاء
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أن يقــودك وكل المؤمنيــن إلــى تمجيــد المصلــوب الحــي ،ألنــه هــو
َن َي ْأ ُخـ َذ اْلُقـ ْـدَرَة َواْل ِغَنــى َواْل ِح ْك َمـ َة َواْلُقـ َّـوَة
الحمــل المذبــوح المســتحق «أ ْ
ام ـ َة َواْل َم ْجـ َـد َواْلَبَرَك ـةَ!» (رؤيــا .)12 :5
َواْل َكَر َ

وعــزم بولــس أن يمجــد المســيح بجســده ،ليــس بإيمانــه وأفــكاره
وعواطفــه فقــط .فجســده كان محبوس ـاً ،ولكــن نفســه وأفــكاره كانــت
حـرة فــي المســيح طاهـرة ومقدســة .فلــم يعتبــر بولــس جســده كالفالســفة
للا ،حتــى
اليونــان شــيئاً دنس ـاً ضئي ـاً ،بــل وجــد فيــه وســيلة لتمجيــد ّ
ـب ِإَلْي ُكـ ْـم أَُّي َهــا ِ
اإل ْخـ َـوُة ِبَ ْأر َفـ ِـة
كتــب ألهــل روميــة الكلمــة الشــهيرة« :أَ ْطُلـ ُ
هللا أَن ُتَقِّدمــوا أَجســاد ُكم َذ ِبيحــ ًة حَّيــ ًة مَقَّدســ ًة مر ِضَّيــ ًة ِعْنــد ِ
ِ
هللا،
َ
ْ
َ َ
ُ َ َْ
َْ َ ْ
ُ
ِ
ــم اْل َعْقِلَّيــةَ» (روميــة .)12:1
عَب َاد َت ُك ُ

وقــد رأى بولــس طريقتيــن لتعظيــم المســيح بجســده .إمــا بثمــار
حياتــه أو بشــهادة موتــه .فالحيــاة تعنــي ألجــل الرســول مــلء الثمــار
بقــوة الــروح القــدس .وموتــه اعتُبــر تتويج ـاً لســيرة إيمانــه بالمقــام مــن
بيــن األم ـوات .الــذي أقامــه معــه عندمــا اتحــد مؤمن ـاً بــه .فديننــا ديــن
الحيــاة وال يخيــم علينــا تشــاؤم المــوت .المســيح قــد أحيانــا بحياتــه ففقــد
المــوت رعبــه أمامنــا.
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح ،المقــام مــن بيــن األمـوات الحــي
والحاضــر معنــا والســاكن فينــا .نشــكرك ألنــك لــم تتركنــا فــي
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ســاعات الخطــر .وال تتركنــا فــي ســاعة المــوت .أو عنــد
هجــوم االتهامــات الكاذبــة علينــا .وال يحــدث بنــا شــيء إال
بموافقتــك .أنــت ربنــا وروحــك يعزينــا .قــد أحييتنــا ،فالمــوت
ال يجــد فينــا حقـاً وقــوة.
السؤال:
	10.لمــاذا َّ
تيقــن بولــس أنــه فــي المحكمــة ســيكون لــه األفضــل،
مهمــا كانــت نوعيــة الحكــم؟
ِ
َن ِلــي ٱلحيــاة ِهـ
ـح٢٢ .
٢١ :١أل َّ
ـيح َوٱْل َمـ ْـو ُت ُهـ َـو ِرْبـ ٌ
ـي ٱْل َمسـ ُ
َ ْ ََ َ َ
وٰل ِكــن ِإن َكاَن ِ
ــت ٱْل َحَيــا ُة ِفــي ٱْل َج َس ِــد ِهــي ِلــي َث َم ُــر َع َمِلــي،
َ ْ ْ
َ
ِ
ـور ِمـ ْـن ٱال ْثَنْيـ ِـن:
َف َمــا َذا أ ْ
ـار؟ َل ْسـ ُ
صـ ٌ
َخ َتـ ُ
ـت أ َْدرِي! َ ٢٣فِإّنــي َم ْح ُ
ِلــي ْ ِ
َن أَْن َ ِ
ــل
ــع ٱْل َم ِس ِ
ــق َوأ ُ
اء أ ْ
ــيحَ .ذ َ
َكــو َن َم َ
طل َ
ٱشــت َه ٌ
اك أَ ْف َض ُ
َ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ِ
َ
َجِل ُكـ ْـم٢٥ .
أ
ـن
ـ
م
م
ـز
ـ
ل
أ
ـد
ـ
س
ج
ل
ٱ
ـي
ـ
ف
ـى
ـ
ق
َب
أ
َن
أ
ـن
ـ
ك
ل
و
٢٤
.
ا
ـد
َ ْ ْ َْ
ِجـ ّ ً
ْ َ َ ْ َُ ْ ْ
َفــِإ ْذ أََنــا و ِاثــق ِب ٰهــ َذا أَعَل ِ
ــث وأَبَقــى مــع ج ِم ِ
يع ُك ْــم
َ َ َ
َ ٌ
َم ُك ُ َ ْ
ــم أَّنــي أ ْ
ْ ُ
أل ِ ِ
ِ ِ ِ
ٱإليمـ ِ
ـانِ ٢٦ ،ل َكــي َيـ ْـزَد َاد ٱ ْف ِت َخ ُارُكـ ْـم
ْ
َجــل َتَقُّدم ُكـ ْـم َوَفَرح ُكـ ْـم فــي َ
ْ
ِ
ِ
ـيِ ،بو ِ
ضــورِي أَْيض ـاً ِعْن َد ُكـ ْـم.
ِفــي ٱْل َم ِسـ ِ
اس ـ َ
طة ُح ُ
ـيح َي ُســو َع فـ َّ َ
يحــب بعــض النــاس ســياراتهم أو أمــور أخــرى فــي الدنيــا .والبعــض
اآلخــر يحــب إنســاناً ويــدور حولــه ليـاً نهــا اًر .وكثيــرون يحبــون أنفســهم
وينتفخــون .أمــا بولــس ،فأحــب يســوع ،ونســي ذاتــه .فــإرادة الــرب كانــت
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هــي خطــة الرســول .وقــوة المســيح كملــت فــي ضعــف خادمــه .فوحــدة
المحبــة بيــن المســيح وعبــده عظمــت بمقــدار أنــه ســكن فيــه .فالعهــد
الجديــد ليــس عقيــدة معقــدة ،بــل تعاهــد وارتبــاط والتصــاق واتحــاد
مــع المســيح .فهــل يســوع هــو حياتــك؟ لقــد حمــل خطايــاك ،ومــات
للا .فمحبتــه
موتــك ،واحتمــل الدينونــة عنــك ،وحــررك مــن غضــب ّ
لــك عظيمــة ،حتــى أنــه عــاش حياتــك البش ـرية بضعفاتهــا ،لتبغــض
وتتــرك خطيتــك فــي قوتــه ،وتثبــت فــي حياتــه المقدســة .هــل يســكن
المســيح فيــك؟ وهــل ملئــه هــو معنــى حياتــك؟ اســتطاع الرســول بولــس
أن يوجــز جميــع مقاصــده وأفــكاره وأمنياتــه بعبــارة موجـزة شــهيرةِ ،
«لــي
َ
ِ
ـيح» (فيلبــي  .)21 :1فعبــد الــرب هــذا ،مــات لنفســه
الحيــاة ِهـ
ـي اْل َمسـ ُ
ْ ََ َ َ
وشــهواته .ومحبتــه للمصلــوب أشــركته فــي صلبــه .فثبــت الــروح القــدس
فيــه ،أال وهــو حيــاة يســوع بالــذات .فعمــل الــرب بواســطته بســلطانه.
فهــل الحيــاة لــك هــي المســيح ،أو ال تـزال عائشـاً لذاتــك ،وفــي قدرتــك
المهلهلــة؟ كل حيــاة فــي عالمنــا بــدون المســيح ،ليســت حيــاة حقــة ،بــل
مســممة بالمــوت .ولكــن الشــركة بالمخلــص ،تجعــل حياتــك مســتحقة
أن تســمى حيــاة.
إن المــوت هــو للمؤمــن ســبب فــرح .ألن بحصولــه تظهــر وحدتنــا
بالمســيح بطريقــة مجــددة .فــا نخــاف مــن ســاعات الوفــاة ،بــل نعــرف
أننــا نثبــت فــي الوحــدة مــع يســوع بــدون انقضــاء .وتجـ أر بولــس للقــول
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إن المــوت ألجلــه أفضــل جــداً مــن الحيــاة .ولــو تجــاوب مــع عواطفــه
َّ
لفضل الموت حاالً ،ليلتقي بالمســيح ،ويكون معه في المجد والمسـرة
والغبطــة .ولــم يفكــر الرســول بالبــرزخ ،بــل بإظهــار وحدتــه مــع الــرب،
التي هي ســر ســيرته .أن لنا رجاء عظيماً ومســتقبالً مجيداً .والموت
ارتبــط بالحيــاة الغالبــة.
وعلــم بولــس أن األنانيــة الروحيــة هــي خطيــة .فاختــار الحيــاة
المتعبــة فــي دنيانــا ،ليــس ُليخـ َـدم بــل َليخـ ِـدم ،وليعــذب نفســه بســفرات
وعظــات وأشــغال يدويــة لكســب معيشــته ،لتنمــو جميــع الكنائــس فــي
للا
محبــة يســوع وتــزداد معرفتهــم العمليــة للخدمــة بواســطة معرفــة ّ
المت ازيــدة والمســببة فرحـاً فــوق فــرح وغبطــة علــى غبطــة .وكان بولــس
متيقن ـاً ،أن الــرب ســيوفره لخدمــات جديــدة .ورأى فــي تحري ـره مــن
الســجن انتصــا اًر ليســوع ،الــذي ســيبين نفســه أقــوى مــن القيصــر .فبقــاء
وكيــان بولــس بعــد المحاكمــة ســيكون فخ ـ اًر ليســوع .فيحــق للمؤمنيــن
االفتخار به ألجل تدخل يسوع ،ألن سلطته تفوق سلطة اإلمبراطور.
والبرهــان هــو بولــس المتحــرر.
هــل أدركــت كــم م ـرة اســتخدم الرســول وهــو مشــرف علــى المــوت
إعدام ـاً ،كلمــة الفــرح؟ فضــع شــحطة تحــت هــذه الكلمــة فــي كتابــك.
فتــدرك الخيــط األحمــر فــي رســالة الفــرح ،ألن االبتهــاج فــي المؤمــن
يتفوق رغم السالســل والســجن والحكم والموت .فحقيقة المســيح تغلب
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كل الضيــق.
الصــاة :أيهــا اآلب الســماوي ،نشــكرك ألنــك غرســتنا فــي ابنــك
يســوع .ســاعدنا لنكرمــه دومـاً بســلوكنا وشــهاداتنا ونعيــش
لتعظيمــه .وننســى أنفســنا فــي الخدمــات للكثيريــن الذيــن ال
يعرفــون حياتــك بعــد .اغفــر لنــا اهتمامنــا بأنفســنا ،وثبتنــا
فــي محبتــك ،لكيــا نخــاف مــن المــوت ،بــل نتمســك بالرجاء
الحــي الموضــوع أمامنــا ،ونثبــت فــي المســيح حياتنــا.
السؤال:
	11.لماذا سمى بولس الحياة بالنسبة له أنها المسيح؟
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 - ٤نصائح للوحدة والتواضع
()١٨ :٢-٢٧ :١

أ  -السلوك حسب اإلنجيل ()٣٠-٢٧ :١
ـيحَ ،ح َّتــى ِإ َذا
ـق ِإل ْن ِجيـ ِـل ٱْل َم ِسـ ِ
يش ـوا َك َمــا َي ِحـ ُّ
َ ٢٧ :١فَق ـ ْط ِع ُ
ِ
ورُكـ ْـم أََّن ُكـ ْـم َت ْثُب ُتــو َن
ـت َوَأرَْي ُت ُكـ ْـم ،أ َْو ُكْنـ ُ
ِجْئـ ُ
ُم َ
ـت َغائب ـاً أ ْ
َسـ َـم ُع أ ُ
ِِ
ِ
ـس و ِ
ِ
ٱإل ْن ِج ِ
ان ِ
احـ َـد ٍة ِإليم ِ
يل،
فــي ُر ٍ
وح َواحـ ٍـدُ ،م َجاهديـ َـن َمعـاً ِبَن ْفـ ٍ َ
َ
َ ٢٨غْيـَـر م َّخ َوِفيـ َـن ِب َشــي ٍء ِمـ َـن ٱْلمَق ِ
او ِميـ َـن ،ٱأل َْمـ ُـر َّٱلـ ِـذي ُهـ َـو
ُ
ُ
ْ
ـاص ،و ٰذِلــك ِمــن ٰ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱلل٢٩ .
ـ
خ
ل
ل
ف
ـم
ـ
ك
ل
ـا
ـ
َم
أ
و
،
ـاك
ـ
ه
ل
ل
َ
ْ
ْ
َ
َ َّ ُ ْ َ
َ َ َ ّ
َل ُهـ ْـم َبِّيَنـ ٌة َ
ــيح ال أَن ُت ْؤ ِمُنــوا ِب ِ
َج ِ
ــه َفَقــ ْط،
ــل ٱْل َم ِس ِ
ْ
أل ََّن ُ
ــب َل ُك ْــم أل ْ
ــه َق ْــد ُو ِه َ
بــل أَيضـاً أَن َت َتأََّلمـوا أل ِ
ـه َّٱلـ ِـذي
َجِلــهِ٣٠ .إ ْذ َل ُكـ ُـم ٱْل ِج َهـ ُ
ْ
ـاد َعْيُنـ ُ
ْ
َْ ْ
ُ
ِ
ِ
ـي.
ٱآلن َت ْسـ َـم ُعو َن فـ َّ
ـوه فـ َّ
ـيَ ،و َ
َأرَْي ُت ُمـ ُ
هــل أدركــت فــداءك فــي يســوع المســيح ،وقبلتــه بفــرح وثبــات؟ هــل
للا ،مشــركة إيــاك فــي محبتــه؟ فعــش لمجــد ربــك ،لتصبــح
مألتــك حيــاة ّ
ســيرتك كلهــا شــك اًر لخالصــك .وافتــح نفســك لقيــادة الــروح القــدس فــي
كل نواحــي حياتــك ،لتتقــدس فــي أفــكارك وأقوالــك وأعمالــك .فقــوة
إيمانــك تتحقــق فــي ســلوكك ،فتظهــر فيــك العفــة والطهــارة واللطــف
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والفــرح.
والــروح القــدس ،ال يتــركك وحــدك منع ـزالً ،بــل يرشــدك إلــى شــركة
اإلخــوة فــي كنيســتك وجمعيتــك ،لكيــا تؤمــن منفــرداً وتصلــي انطوائيـاً
فقــط ،إنمــا تنضــم لجماعــة القديســين ،وتكــون أصغرهــم .هــل تختــص
بكنيســتك كمــا تخــص المســيح؟ هــل ربطتــك محبتــه مــع المؤمنيــن
اآلخريــن إلــى فرقــة الجهــاد الروحــي؟
للمؤمنيــن ســام فــي قلوبهــم ،إذ يثبتــون متواضعيــن ومحتمليــن
بعضهــم بعضـاً فــي الكنيســة .ولكــن الكفــاح الروحــي يعصــف حولهــم،
إمــا نتيجــة الشــتراكهم فــي الحمــات التبشــيرية ،أو للدفــاع بصبــر
عــن اتهامــات كاذبــة .فالشــرط األساســي لنجــاح الكنيســة ،هــو الوحــدة
الروحيــة واالنســجام الفكــري.
ورغــم الصعوبــات تســتمر الدعــوة للخطــاة ليترك ـوا إهمالهــم
وتعصبهــم ،ويلتجئ ـوا إلــى المســيح وب ـره .فــا تتعجب ـوا إن هاجمتكــم
جهنــم بمكــر وتجــارب وضيــق وســلطة لتســقطكم مــن وحــدة المحبــة
واإليمــان الصحيــح ،ولتســقطوا إلــى اليــأس والشــكوك واالنشــقاقات.
اثبت ـوا فــي المحبــة الخاليــة مــن الريــاء وال تســتكبروا ،ألننــا ال شــيء
بنســبة قــدرة المســيح العاملــة فــي المتواضعيــن .وال تخاف ـوا عــدواً أو
للا ،فالــذي
تقليــداً أو جماهيــر ألن محبتكــم البســيطة توحدكــم مــع ّ
معكــم أعظــم مــن الذيــن ضدكــم.
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أتعيش للمســيح كما يعيش هو لك؟ هل تخدمه عملياً ،ألنه حمل
خطايــاك؟ هــل تتألــم ألجلــه بفــرح ،ألنــه تألــم بــا تمتمــة ألجلــك؟ إن
يســوع وهــب محبتــه لــك ،لتســتطيع تضحيــة نفســك فــي ســبيل رحمتــه.
وهــذا الجهــاد ال يتــم بأقـوال وأعمــال فحســب ،بــل بــآالم وعــذاب أيضـاً.
فهــل تعتبــر آالمــك ليســوع امتيــا اًز وســبباً للفــرح والشــكر؟
للا مــع
مثــل الرســول بولــس للكنيســة حيــاة التضحيــة عندمــا سـ ّـبح ّ
ســيال رفيقــه وهمــا مقيــدان فــي ســجن فيلبــي ،وظهراهمــا متمزقــان مــن
الجلــد .وم ـرة أخــرى مثــل فــرح يســوع وســط اآلالم ،وهــو فــي ســجن
َ
رومــا .ففــرح الــرب ،ال يســقط إلــى األبــد ،ألن حياتنــا مســتترة فــي
الحــي .فهــل تعتــرف بهــذه الحقيقــة ،أو ال ت ـزال جبان ـاً تنكــر محبــة
ربــك؟
الصــاة :أيهــا الــرب ،نشــكرك ،ألنــك دعوتنــا إلــى شــركة القديســين،
لنشــهد معــاً فــي وحــدة الــروح القــدس باســمك .أعطنــا
الجــرأة والثبــات فــي أيــام الخطــر ،لكيــا تفتــر محبتنــا،
وال تنشــق وحدتنــا مــع اإلخــوة .فنســتطيع محبــة أعدائنــا
ونباركهــم باســمك ،ونكرمــك بالشــهادة الواضحــة الفعالــة.
السؤال:
	12.كيف أرشد بولس كنيسته إلى الكفاح المسيحي؟
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ب  -ال بد من الوحدة في الكنيسة ()٤-١ :٢
ــيحِ .إ ْن
ظ َمــا ِفــي ٱْل َم ِس ِ
ان َو ْعــ ٌ
األصحــاح الثانــي َ ١فــِإ ْن َك َ
وح.
َكاَنـ ْـت َت ْسـ ِـلَي ٌة َمــا ِلْل َم َحَّبـ ِـةِ .إ ْن َكاَنـ ْـت َشـ ِـرَك ٌة َمــا ِفــي ٱلـ ُّـر ِ
ــاء َوَ ْأر َفــةٌَ ٢ ،ف َت ِّم ُمــوا َفَر ِحــي َح َّتــى َت ْف َت ِك ُــروا
ِإ ْن َكاَن ْ
ــت أ ْ
َح َش ٌ
ِ
ـس و ِ
ِ
ِ
احـ َـدةٍُ ،م ْف َت ِك ِريـ َـن َشـْـيئاً
ف ْكـ اًر َواحــداً َوَل ُكـ ْـم َم َحَّبـ ٌة َواحـ َـد ٌة ِبَن ْفـ ٍ َ
اضـ ٍـع ،ح ِ
وِ
ين
احــداً ٣ ،ال َشـْـيئاً ِب َت َّحـ ُـز ٍب أ َْو ِب ُع ْجـ ٍـبَ ،بـ ْـل ِب َت َو ُ
اسـ ِب َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ظـُـروا ُك ُّل َواحـ ٍـد
ـض أ ْف َضـ َـل مـ ْـن أْن ُفســه ْم ٤ .ال َتْن ُ
َب ْع ُ
ض ُكـ ُـم ٱْلَب ْعـ َ
ِإَلــى مــا ُهــو ِلَن ْف ِسـ ِـه ،بــل ُك ُّل و ِ
آلخ ِريـ َـن أَْيض ـاً.
احـ ٍـد ِإَلــى َمــا ُهـ َـو َ
َ ْ َ
َ َ
وهــب المســيح للكنيســة موهبــة العظــة والتعزيــة فــي الخــاص.
فالنامــوس يكشــف خطايــاك ،ويديــن خبثــك .واإلنجيــل يريحــك ويؤكــد
لــك الغف ـران األكيــد بالمصلــوب .وإيمانــك بــه يمــأك بقــوة المحبــة
القدوســة ،لتســامح وتحــب خصومــك.
وكل هذه الدوافع هي أعمال الروح ،الذي أشركنا بجوهره الخاص،
للا فــي نعمــة المســيح .فالكنيســة هــي
لنخــدم بعضنــا بعض ـاً بلطــف ّ
عبــارة عــن الشــركة مــع الثالــوث األقــدس.
فــا تعــرف الكنيســة تخطيط ـاً بش ـرياً أو مقاصــد سياســية ،بــل
اإلصغــاء المتبــادل باالحت ـرام واحتمــال الصعبيــن بصبــر .ونتجنــب
المجــادالت الغبيــة حــول العقائــد المختلفــة ،ونطلــب مــن الــرب أن
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يغلــب اآلراء والمعــارف المتناقضــة ،مصليــن لينهــي الكبريــاء والتحــزب
واألنانيــة بيــن المؤمنيــن.
طلــب الرســول بولــس عــدة م ـرات وبكلمــات حبيــة شــديدة ،مــن
أعضــاء الكنائــس أن يســعوا نحــو الوحــدة الفكريــة واالنســجام فــي
المحبــة ،رغــم االختالفــات المتنوعــة فــي األخــاق والتقاليــد .فــا نق ـ أر
أن المســيح مثـاً قــص للتالميــذ شــعرهم علــى نمــط واحــد .ولــم يعطهــم
مالبــس معينــة رســمية ،بــل أكــد لهــم أنــه سيســكب فــي قلوبهــم محبتــه
الخاصــة ،ليســتطيعوا هــم أيض ـاً ،محبــة بعضهــم بعض ـاً ،كمــا أحبهــم
هــو .فــا بــد مــن وحــدة الكنيســة مهمــا كلــف األمــر .إال أننــا ال نفقــد
الحــق فــي محاولتنــا لتوحيــد الفرقــاء المختلفيــن .فالمحبــة بــدون الحــق
كــذب ،كمــا أن الحــق بــدون المحبــة قتــل .فلنســع لتوحيــد حبــي بيــن
الكنائــس باالحت ـرام المتبــادل ،طالبيــن مــن الــرب ليوحــد األفــكار فــي
العقائــد والتعاليــم والطقــوس ،ليتجســد هــو فينــا ألنــه هــو الحــق الواحــد.
أتقصد الظهور والشــرف واألبهة في جماعة كنيســتك؟ فتســقط من
إيمانــك .ابــق صغيـ اًر وخادمـاً ،ألن العبــد األميــن هــو أفضــل الجميــع.
اعتبــر أصدقــاءك أهــم مــن نفســك ،فتظــل ركن ـاً متين ـاً لجمعيتــك .وال
تــدن الكنائــس األخــرى .بــل أحبهــا واعتبرهــا أقــوى وأمجــد من جماعتك.
هــل تشــتاق للســلطة والمــال والملــك؟ فيملــكك الشــيطان .ألن روح
المســيح يقــودك للتضحيــة وإنــكار النفــس .فــا تفكــر بنفســك أوالً .بــل
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اشــعر بضيقــات اآلخريــن .فالتوبــة الحقــة ،تعنــي تغييــر الفكــر مــن
ـالل والنــاس سواســية .فهــل تحــب
الــدوران حــول الــذات إلــى اإلهتمــام بـ ّ
أعضــاء كنيســتك عملي ـاً؟ فكيــف تظهــر محبتــك؟
الصــاة :أيهــا الــرب القــدوس .رأســي ممتلــئ بأفــكار دنيويــة
ومقاصــدي أنانيــة وأحالمــي غيــر مقدســة .اغفــر لــي
عــدم محبتــي وجــدد ذهنــي بروحــك القــدوس ،لكــي أصغــي
ألصدقائــي وأجعــل قلبــي شــفوقاً ورحيمـاً .وســاعدني ألنكــر
نفســي ،وأعتبــر ذاتــي أصغــر وأضعــف وأكثــر احتياجـاً إليــك
فــي جماعتنــا.
السؤال:
	13.كيف نحصل في كنيستنا على وحدة القلوب واألفكار؟

ج  -المسيح قدوتنا الحقة ()١١-٥ :٢
ـيح َي ُســو َع أَْيضاً:
يكـ ْـم ٰهـ َذا ٱْل ِف ْكـُـر َّٱلـ ِـذي ِفــي ٱْل َم ِسـ ِ
َ ٥ :٢فْلَي ُكـ ْـن ِف ُ
َّ ٦ٱلـ ِـذي ِإ ْذ َكان ِفــي صــورِة ٰ ِ
َن َي ُكــو َن
ٱللَ ،لـ ْـم َي ْح ِسـ ْـب ُخْل َسـ ًة أ ْ
َ
ُ َ ّ
ِ ِِ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ـورَة َعْبـ ٍـدَ ،صائـ اًر
ـه أ ْ
َخَلــى َن ْف َسـ ُ
ُم َعــادالً ّٰل ٧ .لكَّنـ ُ
صـ َ
ـه ،آخــذاً ُ
ٱلنـ ِ
ِفــي ِشـ ْـب ِه َّ
ـع
ـاسَ ٨ .وِإ ْذ ُو ِجـ َـد ِفــي ٱْل َهْيَئـ ِـة َكِإْن َسـ ٍ
ـانَ ،و َضـ َ
ٱلصِليـ ِـب.
ـاع َح َّتــى ٱْل َمـ ْـو َت َمـ ْـو َت َّ
ـه َوأَ َ
طـ َ
َن ْف َسـ ُ
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يقصــد اإلنســان عــادة التــدرج فــي ســير حياتــه إلــى العــاء .ويتمنــى
الزيــادة فــي المــال والشــرف واالعتبــار مــن الجميــع .وهــذه هــي خطيتنــا
األصلية أن نشــتاق إلى التفوق .فنســقط إلى األســفل ،ونخرب أنفســنا
بأنفســنا محاوليــن الفــوز علــى اآلخريــن.
أمــا بولــس فيعلمنــا عكــس ذلــك :التنــازل والتواضــع وإنــكار األنــا.
فادخــل إلــى مدرســة الــروح القــدس .هنــاك تتعلــم التفكيــر الجديــد كمــا
افتكــر يســوع نفســه.
حق ـاً مــا كان الــرب يســوع مســتكب اًر أو منتفخ ـاً ،رغــم أنــه كان
معــادالً ّلل منــذ البــدء ،حاوي ـاً فــي ذاتــه مــلء الالهــوت حق ـاً .ولــم
يرتفــع المســيح علــى أبيــه ثانيــة ،كمــا جــرب الشــيطان فــي شــهوته إلــى
االســتقالل ،وكمــا رغــب اإلنســان األول فــي الجنــة .بــل قــد خضــع
المســيح ألبيــه طوع ـاً ودائم ـاً ،رغــم أنــه فــي ذاتــه كان مجيــداً وحام ـاً
للا ألنــه كان إله ـاً حق ـاً
كل صفــة الهوتيــة .ولــم يخطــئ بكونــه ابــن ّ
مــن إلــه حــق ،ذا جوهــر واحــد مــع اآلب مولــوداً غيــر مخلــوق قبــل كل
الدهــور ،ومالــكاً معــه ومــع الــروح القــدس فــي وحــدة المحبــة األبديــة.
واختــارت مس ـرة الثالــوث األقــدس ليســوع طريق ـاً منحــد اًر ،ال يقــدر
العقــل البشــري المتكبــر أن يتصــوره .فأخلــى المســيح مجــده ،وتــرك
أبــاه المحبــوب ،ونــزل مــن الســماء وصــار إنســاناً محتقـ اًر كعبــد ،ليبيــد
افتخارنا وانتفاخنا .وقد احتمل أحمال جســد خطيتنا ،ليغلب الشــهوات
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الدنســة فــي جســمه ودمــه .فالمجيــد ظهــر وديع ـاً محتاج ـاً فــي المــذود
إلــى أقمطــة .وشــبع فــي حياتــه مــن التعــب والحــزن والدمــوع .هكــذا
للا.
للا ابــن اإلنســان ،لكــي يصبــح أبنــاء البشــر أبنــاء ّ
أصبــح ابــن ّ
ولكــن ال يتــم هــذا فينــا إال إذا خلعنــا كبرياءنــا ولبســنا المســيح ذاتــه.
للا والنــاس.
فــا بــد مــن نزولنــا إلــى أوطــى درجــة أمــام ّ

ونــزل يســوع ألســفل ضيقتنــا ،وغلــب تمردنــا بطاعتــه لمشــيئة أبيــه.
وحمــل فــي محبتــه العظيمــة خبثنــا الش ـرير وذنوبنــا القبيحــة ،مســتعداً
أن يشــرب كأس الغضب عوضاً عنا .ومات حقاً على خشــبة العار،
مرفوضـاً متــروكاً محتقـ اًر مــن الجميــع .ولــم يحتقــر إنســان كمــا احتقــر
للا علــى خطايانــا .فغضــب القــدوس
المســيح ،ألنــه احتمــل احتقــار ّ
للا .لكنــه بتواضعــه حررنــا
علــى آثامنــا أماتــه ،وعصياننــا صلــب ابــن ّ
مــن اســتكبارنا ،لنوافــق علــى التنــازل ،ونحــب التواضــع .فهــل يســكن
فكــر المســيح فيــك حقـاً؟ عندئــذ ال تســعى إلــى التــدرج المتصاعــد نحــو
العليــاء فــي دنيانــا ،بــل تنكــر نفســك وتتنــازل ،وتتبــع المســيح الــذي
اتضــع لمســتوى الخطــاة ،ليشــركهم بقــدرة محبتــه.
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح ،نســجد لــك ،ألنــك أخليــت
نفســك ،وأصبحــت إنســاناً ضعيفــاً ،ونزلــت إلــى درجــة
عبــد محتقــر ،لتحررنــا مــن فخرنــا وخبثنــا الشــرير .اغفــر
لنــا كبرياءنــا وعصياننــا .وحررنــا إلــى تواضعــك ،لنخلــع
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أنفســنا ،ونلبــس روحــك ونتــرك أهــداف الدنيــا .ونتبعــك فــي
خدمــة الغوغائييــن ،ونحبهــم وننســى أنفســنا ونكــون مــن
الخادميــن.
السؤال:
	14.ماذا يعلمنا تجسد المسيح؟
ِِٰ
ــك رَّفع ُ ٰ
ــم
َع َ
ٱس ٍ
ٱلل أَْيضــاًَ ،وأ ْ
ط ُ
٩ :٢لذل َ َ َ
ٱســماً َف ْــو َق ُك ِّل ْ
ــاه ْ
ــه ّ ُ
ٱلســم ِ
ِ ١٠ل َكــي َتج ُثــو ِبٱســ ِم يســو َع ُك ُّل رْكبــ ٍة ِم َّم ْ ِ
اء
ُ َ
ْ ْ َ ْ َُ
ــن فــي َّ َ
ــت ٱألَْر ِ
ــن َعَلــى ٱألَْر ِ
ف ُك ُّل
ــن َت ْح َ
ض َو َم ْ
َو َم ْ
ضَ ١١ ،وَي ْع َت ِــر َ
َن يســوع ٱْلم ِســيح هــو ر ٌّب ِلمج ِــد ٰ ِ
ٱلل ِ
ٱآلب.
ِل َس ٍ
َْ ّ
ــان أ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
للا ذبيحــة ابنــه ،الــذي صالــح العالــم مــع القــدوس ،واحتمــل
قبــل ّ
انســكاب الغضــب علــى نفســه .فاحتمــل يســوع عــذاب الجحيــم عوضـاً
عنا ،ونزل إلى أســفل درجة الكون .ولكن بهذا التواضع كســر ســلطة
للا بمحبتــه الصافيــة .هــذا الخــاص
الظلمــة ،وغلــب علــى غضــب ّ
للا القــدوس فــي شــخصيته لــم
لــم يقــدر عليــه مــاك وال بــار .وحتــى ّ
يقــدر أن يمــوت عوض ـاً عنــا ويديــن العالــم بنفــس الوقــت .فالمســيح
هــو الفــادي الوحيــد والمخلــص الفريــد ،الــذي غفــر خطايــاك حقـاً .وهــذا
الغفـران ســر عظيــم ،وحقيقــة ملموســة لــكل مــن يؤمــن .وال يوجــد اســم
آخــر فــي الســماء وعلــى األرض يعطيــك خالص ـاً .فاســم يســوع هــو
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أهم اســم من كل األســماء .ونرجو أال يقدر أحد أن يطفئ هذا االســم
للا.
مــن شــعورك الباطنــي ألن اســم يســوع هــو المفتــاح الوحيــد إلــى ّ

إن كثي ـ اًر مــن النــاس ال يعرفــون قــوة هــذا االســم بعــد ،ألن غبطــة
الســماء لــم تدخــل قلوبهــم .فبقيــت وجوههــم حزينــة .أســرع وأخبرهــم
ببشــرى الخــاص أن يســوع قــد غفــر ذنوبهــم .والــروح القــدس يوشــك
أن يحــل فيهــم ويفــك قيــود قلوبهــم.
وعرفــت المالئكــة والشــيطان منــذ الصليــب أن المســيح هــو
للا رفعــه إلــى يمينــه ،حيــث يجلــس حي ـاً ومالــكاً مــع
المنتصــر ،ألن ّ
أبيــه ،إلهـاً واحــداً فــي وحــدة الــروح القــدس .وجماهيــر المالئكــة تحمــده
وتســبحه ليـاً نهــا اًر ،ألن هبــة مصالحــة العالــم لــم يتمهــا أحــد إال هــو
والشــياطين ترتجــف مــن الفائــز ،ألنهــا تعــرف أن لهــا وقت ـاً قصي ـ اًر
إلــى أمــد مجيئــه .واســم يســوع ُيجِبــر كل شــيطان أن يجثــو أو يهــرب،
ألن المســيح هــو الــرب الحــق .وعنــد مجيئــه الثانــي ســيقوم األم ـوات.
فسيســجدون لــه متعجبيــن متهلليــن ،مــع جماهيــر األحيــاء واألرواح
والمالئكــة ،هــل ســتكون فــي صفــوف الفرحيــن الســاجدين ،والمؤمنيــن
بــأن يســوع المســيح هــو الــرب؟
وهــذه هــي المعرفــة واالعتـراف فــي الكنيســة الحقــة ،والركــن اليقيــن،
أن يســوع هــو الــرب .وليــس أحــد يســتطيع أن يســمي المســيح رب ـاً،
إال بالــروح القــدس .وال فيلســوف وال نبــي يقــدر أن يــدرك ســر وحــدة
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للا .واالســم الجديــد
الثالــوث األقــدس ،إال المولــود ثانيــة مــن محبــة ّ
ليســوع إنمــا هــو عث ـرة للهالكيــن .ولكــن لنــا نحــن المخلصيــن هــو قــوة
للا .
ّ

لقــد أهملنــا الســجود للــرب يســوع ،الــذي يريــد تبشــير العالــم كلــه،
ويرشــد الكنيســة إلــى الوحــدة .وهــو ضابــط الكــون ،ويســتحق االحتـرام.
للا القــدوس
فمتــى تجثــو أمامــه وتشــكره ،وتهــب حياتــك كلهــا لــه؟ ألن ّ
أصبــح أبــاك الحنــون ألجــل ذبيحتــه الفريــدة.
للا اآلب.
والســجود للــرب يســوع ال يعنــي التضييــق علــى مجــد ّ
للا وبنوتنــا لــه .فمنــذ مجــيء
بالعكــس فإنــه بســجود االبــن تظهــر أبــوة ّ
المســيح ظهــر االســم الجديــد ّلل أنــه أبونــا .فليــس العلــي منفــرداً بــل
المطهريــن بذبيحــة االبــن.
لــه عائلــة مؤلفــة مــن المولوديــن روحي ـاً و َّ
فــكل متجــدد عائــش فــي روح يســوع يمجــد اآلب ،كمــا علمنــا يســوع أن
نصلــي :ليتقــدس اســمك األبــوي.
الصــاة :أيهــا اآلب القــدوس ،نســجد لــك والبنــك فــي إرشــاد الــروح
القــدس ألنــك فديتنــا بموتــه مــن ســلطة الخطيــة وخــداع
جهنــم .لقــد أصبحنــا أوالدك المحروســين بــدم إبنــك إلــى
األبــد .فنســرع إليــك بتســابيح ،ونقبــل يــدي ورجلــي يســوع
المثقوبــة .ونبشــر باســم المخلــص يســوع فــادي العالميــن.
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مخلــص الملبوســين بــأرواح العالــم فــي محيطنــا ،ليتحــرروا
ويســجدوا معنــا ليســوع لمجــدك األبــدي.
السؤال:
	15.مــا هــو االســم األعلــى ليســوع واللقــب الفريــد ّلل اللــذان
تعتــرف بهمــا كل كنيســة بفــرح؟

للا يحررنا للنشاط ()١٨-١٢ :٢
د  -خضوعنا لمشيئة ّ
ِ
ِ١٢ :٢إذاً يــا أ ِ
ـس َك َمــا ِفــي
َحَّب ِائــيَ ،ك َمــا أَ َ
َ
ط ْع ُتـ ْـم ُك َّل حيـ ٍـنَ ،لْيـ َ
ِ
ٱآلن ِبٱأل َْوَلــى ِج ّــداً ِفــي ِغَيا ِبــيَ ،ت ِّم ُمــوا
ــل
ب
،
ط
ــ
ق
ُح ُ
َ
ضــورِي َفَ ْ َ
ِ
ف و ِر ْعـ َـدةٍ١٣ ،أل َّ ٰ
َن
ـل ِف ُ
يكـ ْـم أ ْ
الص ُكـ ْـم ِب َخـ ْـو ٍ َ
َخ َ
ٱلل ُهـ َـو ٱْل َعامـ ُ
َن ّ َ
ِ
َجـ ِـل ٱْل َم َسـ َّـرِة.
ُت ِريـ ُـدوا َوأ ْ
َن َت ْع َمُل ـوا مـ ْـن أ ْ
بعــد مــا رســم بولــس الــرب يســوع ومجــد اآلب أمــام أعيــن الفليبييــن،
فســر لهــم كيــف يتحقــق فيهــم الخــاص الــذي قــد تــم علــى الصليــب.
َّ
فــأول شــرط هــو طاعــة روح المســيح ،ألن اإليمــان ال يعنــي
تفكيـ اًر مجــرداً أو إرادة متزمتــة أو شــعو اًر بعقائــد وطقــوس ،بــل طاعــة
للا القــدوس ضحــى بابنــه لنــا .فيدعونــا الرســول
وخضوع ـاً ،ألن ّ
للا .فالجـواب الوحيــد لهــذه الدعــوة هــو
بالنــداء اإللهــي :تصالحـوا مــع ّ
للا.
قبــول المصلــوب ،الــذي خلصنــا مــن غضــب ّ
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وإن أطعنــا جــذب الــروح القــدس ،يكشــف لنــا خطايانــا حيــن نقتــرب
للا العظيــم ،ويســبب فينــا ارتعاب ـاً وفزع ـاً وخج ـاً وندامــة .هــل
مــن ّ
اختبــرت ســاعات الرعــب فــي حضــور القــدوس؟ طوبــى لــك إن
انكســرت فــي كبريائــك ،وأدركــت نفســك الدنســة وصرخــت :النجــدة
الديــان وهالكــه المبيــن! وهــذا االنكســار ال ينتهــي
النجــدة ،خوف ـاً مــن ّ
للا ،تــدرك أكثــر نقائصــك
مــا دمــت حي ـاً .فكلمــا اقتربــت مــن عظمــة ّ
فــي ضــوء محبتــه .فالقديســون هــم الذيــن يعرفــون خطاياهــم ونعمــة
للا معـاً .فاطلــب مــن الــرب أن يكشــف لــك خطايــاك تمامـاً ،وامتحــن
ّ
نفســك فــي نامــوس المســيح ،فتعــرف أصــول خبثــك ،وتتمتــم :اللهــم
ارحمنــي أنــا الخاطــئ.
للا
ولكــن أكثــر مــن نقصانــك تــدرك فــي د ارســة اإلنجيــل محبــة ّ
الواســعة الظاه ـرة فــي المســيح ،الــذي ختــم ص ارعــه علــى الصليــب
بالصرخــة :قــد أُكمــل! فإنــه غفــر ذنوبــك مجانـاً وخلــص العالميــن .فــإن
للا فــي قلبــك
آمنــت بــه وارتبطــت بمحبتــه يحــل الــروح المبــارك كمجــد ّ
المطهــر .ولكــن هــذا الــروح ،ال يحــل فيــك بــدون إرادتــك بــل يطلــب
قبولــك للخــاص عمــداً وواعي ـاً.
وحيــث تضعــف إرادتــك ويبطــل جســدك فــي تقديــس ســيرة حياتــك،
للا شــيئين جديديــن ،إرادة إلهيــة وقــوة أزليــة ،إلتمــام
يمنحــك روح ّ
للا لــك إرادة
أعمــال المحبــة المطلوبــة منــك .إنمــا بمقــدار مــا يهــب ّ
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مصممــة وقــوة روحيــة ،يريــد منــك أيض ـاً اســتعمالهما .عندئــذ تحــب
الــرب بمــلء إرادتــك مــن كل قلبــك وكل قدرتــك ،وقريبــك كنفســك عمليـاً
ودائم ـاً.
والناضــج فــي اإليمــان يــدرك يوميـاً هــذا التوتــر الغريــب بيــن نعمــة
للا المخلصــة ومســؤوليتنا الشــخصية إلتمــام خالصنــا .فالمســيح
ّ
يطلــب منــك طاعــة اإلنجيــل ،وبــذل نفســك لآلخريــن طوعـاً ،رغــم أنــه
قــد أتــم الخــاص علــى الصليــب ،ومنحــك الفــداء هبــة .فــإن آمنــت بهــذا
الســر المــزدوج ،ال تتــكل علــى بــرك الذاتــي ،وال تحــاول تقديــس نفســك
للا واثق ـاً بالمســيح رئيــس
بتقشــف وصــوم ،بــل تقــف مســؤوالً أمــام ّ
إيمانــك ومكملــه.
ارجــع هــذه اآليــة مـ ار اًر ،واحفظهــا غيبـاً ،وحركهــا فــي قلبــك ،فتجــد
كنـ اًز عظيمـاً َ ِ
ِ
ف و ِر ْعـ َـدةٍ ،أل َّ ٰ
ـل
الص ُكـ ْـم ِب َخـ ْـو ٍ َ
«ت ّم ُمـوا َخ َ
ٱلل ُهـ َـو ٱْل َعامـ ُ
َن ّ َ
ِ
َجـ ِـل ٱْل َم َسـَّـرِة».
ِف ُ
َن ُت ِريـ ُـدوا َوأ ْ
يكـ ْـم أ ْ
َن َت ْع َمُلـوا مـ ْـن أ ْ
الصــاة :أيهــا اآلب الســماوي ،نشــكرك ألنــك لــم تجعلنــا عبيــداً
لمشــيئتك ،بــل اخترتنــا أبنــاء مســؤولين .فنعتــرف أمــام
قداســتك بخطايانــا ،خائفيــن مرتعبيــن .ونقبــل بالشــكر
والحمــد تطهيرنــا بــدم ابنــك الوحيــد .امنحنــا كل يــوم مجــدداً
اإلرادة القويــة ،إلتمــام المحبــة ،لنعيــش لمســرتك ،ويتمجــد
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اســمك األبــوي ألجــل أعمالنــا الصالحــة.
السؤال:
	16.لمــاذا يجــب أن نتمــم خالصنــا بخــوف ورعــدة مــا دام قــد
أكملــه يســوع علــى الصليــب؟
ِ :٢
١٤ا ْف َعُل ـوا ُك َّل َشــي ٍء ِبــا َد ْم َد َم ـ ٍة َوال ُم َج َادَل ـةٍِ ١٥ ،ل َكــي
ْ
ْ
ــب ِفــي وس ِ
طاء ،أَوالداً ِٰ ِ
ــط
ل ِبــا َعْي ٍ
َت ُكوُنــوا ِبــا َل ْــو ٍمَ ،وُب َســ َ َ ْ
ّ
ََ
ِجيـ ٍـل ُم َّعـ َـو ٍج َو ُمْل َتـ ٍـوُ ،ت ِض ُيئــو َن َبْيَن ُهـ ْـم َكأَْنـ َـو ٍار ِفــي ٱْل َعاَل ـمِ.

بعدمــا َّ
علــم بولــس كنيســة فيلبــي نظريـاً كيــف تؤثــر وتنظــم النعمــة
اإللهية إيماننا وحياتنا مبدئياً ،أوضح لهم كيف يتحقق العيش حسب
للا اآلب فينــا ،فإننــا عندئــذ
اإلنجيــل عملي ـاً .فــإن قبلنــا عمــل قــدرة ّ
ننكســر لكبريائنــا ونخضــع إلرشــاده طوع ـاً ،وال نعمــل شــيئاً بدونــه.
للا هــو القــادر علــى كل شــيء.
فالتواضــع يتوقــف علــى البصيـرة ،إن ّ
وأنــه يحــب الخطــاة ،ويمنحهــم الهــدى .فنــدرك أن المســيح المخلــص
هــو ضابــط الــكل .فــا يحــدث شــيء فــي حياتنــا بــدون إرادتــه .عندئــذ
نمــارس واجباتنــا فــي كل حيــن بــا تذمــر وال تقلقــل ،واثقيــن أن الــرب
يهتــم بنــا كل االهتمــام .وال يطلــب منــا إتمــام بعــض الواجبــات بــدون
تذمــر وحســب ،بــل جميــع خدماتنــا وتصرفاتنــا وأعمالنــا بــا معارضــة
وحقــد واختــاف.
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فهل تذمرت على الناس واألوضاع في مهنتك المرهقة ومدرســتك
الظالمــة وعائلتــك المتعبــة ،أو ســلمت أثقالــك ومشــاكلك مصلي ـاً إلــى
المســيح ،وانتظــرت منــه جواب ـاً حــاالً وح ـاً عملي ـاً وهــدى مبــاركاً؟
فالمؤمنــون يغيــرون األوضــاع ،ليــس بفتنــة أو شــدة ،بــل بصبــر
وصــاة.
ولقــد أوصــى بولــس العبيــد فــي رســائله عــدة مـرات ،الذيــن اشــتراهم
األســياد مــن الســوق وأخضعوهــم لمشــيئتهم وســلبوهم الحريــة ،أن
يمارس ـوا أعمالهــم بــا دمدمــة ليبرهن ـوا للعالــم الملحــد أنهــم «فــي
المســيح» صــاروا أح ـ ار اًر فــي الــروح ،ألنــه حررهــم وكل أتباعــه مــن
عبوديــة الذنــوب ومــن ســجن الكبريــاء ،ووهبهــم وداعــة وصبــر تواضعــه
ليعيش ـوا بــا لــوم ككهنــة ملوكيــة مصليــن ،ومبتهليــن فــي ســام وفــرح
القلــب وســط الكــد والشــتائم والعــذاب .وال يخدمــون بخــداع وم ـ اررة بــل
كأنمــا يخدمــون الــرب يســوع بالــذات بالمحبــة واإلخــاص.
للا اآلب ،وأنكــر نفســه الخاصــة وأمــات
ومــن يثبــت فــي مشــيئة ّ
أنانيتــه ،فقــد تغيــر وصــار ابن ـاً ّلل مختــا اًر مــن جيــل دنيانــا الملتــوي
إلــى ملكــوت الســماوات.
عــادة ينفــذ اإلنســان إرادتــه الخاصــة بعنــف وحيلــة .ويشــترك مــع
للا .فلــم يدخل ـوا
اليهــود ،الذيــن تذمــروا فــي البريــة وثــاروا ضــد طــرق ّ
للا فــي كل
إلــى ال ارحــة .وأمــا بولــس فعلمنــا الثبــات فــي هــدى محبــة ّ
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م ارحــل حياتنــا ،لكيــا نفلــس كأهــل العهــد القديــم.
للا ومحبتــه ،أو تخــدم
هــل تعيــش راضي ـاً وقنوع ـاً فــي إرشــاد ّ
أمنياتــك وشــهواتك كعبــد ألنانيتــك؟ هــل أصبحــت خادم ـاً ّلل والنــاس،
شــاك اًر لهــذا االمتيــاز اإللهــي ،أو تتذمــر بمـ اررة وتعــارض طــرق الــرب؟
الجـواب علــى هــذه األســئلة يقــرر نوعيتــك .فأمــا تلمــع ككوكــب متأللــئ
فــي عالــم البغضــاء ،مفعــم بقــوة الــروح القــدس .أو تشــبه الظلمــة فــي
عالمنــا الظالــم حاقــداً منتقم ـاً خداع ـاً.
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح ،أنــت رب األربــاب والقــادر
علــى كل شــيء .فســامحني إن تذمــرت علــى الطقــس
والسياســة ،وعارضــت أفــكارك وهــداك فــي بيتــي ومهنتــي.
غيــر ذهنــي وإرادتــي ،لكــي أتواضــع وأصبــح وديعـاً مثلــك.
ّ
وأحتمــل كل النــاس فــي المدرســة والكنيســة وعائلتــي.
أقلــب قلوبهــم وبــدل شــعورهم الباطنــي ،لكــي يكونـوا أوالداً
ألبينــا الســماوي ممتلئيــن بتواضعــك ولطفــك.
السؤال:
	17.لمــاذا طلــب بولــس إلــى النــاس أن يعمل ـوا كل شــيء بــا
دمدمــة وال مجادلــة؟
١٦ :٢م َتم ِسـ ِـكين ِب َكِلمـ ِـة ٱْلحيـ ِ
ـيح
ـاة ال ْف ِت َخــارِي ِفــي َيـ ْـو ِم ٱْل َم ِسـ ِ
ُ َّ َ
ََ
َ
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ِ
ِ
ٰ ِ
ِ
ـت
ِن ُكْنـ ُ
ـت َباطـاً ١٧ .ل ِكَّننــي َوإ ْ
ـع َباطـاً َوال َت ِعْبـ ُ
َسـ َ
ِبأَّنــي َلـ ْـم أ ْ
ــكب أَيضــاً عَلــى َذ ِبيح ِ
ِ ِ ِ
ــة ِإ ِ
ِ
ُس ُّــر َوأَ ْف َــر ُح
َ
َ
أَْن َس ُ ْ
يمان ُك ْــم َوخ ْد َمتــه ،أ َ
َ
مع ُكــم أَجم ِعيــن ١٨ .وبِ ٰهــ َذا عي ِن ِ
ــه ُكوُنــوا أَْن ُت ْــم َم ْس ُــر ِ
ين
ور َ
ََ ْ ْ َ َ
َْ
َ
ِ
أَْيض ـاً َوٱ ْفَر ُح ـوا َمعــي.

يعلمنــا الكتــاب المقــدس أن اإلنســان الطبيعــي ،ليــس عنــده قــوة
للا حق ـاً .وحتــى المؤمــن مــا
روحيــة إيجابيــة ،فــا يقــدر أن يطيــع ّ
كان فــي وســعه أن يعيــش متواضع ـاً بــدون نظــر يومــي إلــى المســيح
والثبــات فيــه .ويتــم اســتمداد هــذه القــوة عملي ـاً بتعمــق فــي اإلنجيــل
وصلـوات متواصلــة .فلقــد خلــق الخالــق عالمنــا بكلمــة قدرتــه .والمســيح
هــو الكلمــة المتجســد بالــذات ،المانــح لنــا الحيــاة األبديــة .فمــن يفتكــر
للا ويمنحــه قــوة
أن فلســفة مــا أو دين ـاً أو علم ـاً يني ـره فــي معرفــة ّ
بنــاءة ،فهــو مســكين خــادع نفســه .ألن كلمــة المســيح وحدهــا وشــهادة
رســله ،هــي التــي تخلــق فينــا الحيــاة األبديــة .أصــغ يوميـاً إلــى اإلنجيــل
للا ،فتحــل فيــك قــوة
الش ـريف ،فتحيــا إلــى األبــد .اعكــف علــى كلمــة ّ
مــن العالــم الغيــر المنظــور تغيــر قلبــك الش ـرير إلــى محبــة وحنــان.
للا الصحيحــة
وهــذا هــو فخــر الرســل ،أنهــم نقلـوا إلينــا بتعــب كلمــة ّ
كمــا بش ـرنا المســيح شــخصياً .وبــدون شــهادتهم ،ال نحصــل علــى
الحيــاة األبديــة .فســفرياتهم المتعبــة واضطهاداتهــم الم ـرة ،حملــت لنــا
الخــاص.
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ولكــن شــهاداتهم ال تعنــي كلمــات وتعليمــات فقــط .إنهــا مبنيــة
علــى التضحيــة وشــهادة المــوت .ألن مــن يخــدم اإلنجيــل ،ينكــر نفســه
ويمــوت لألنــا وســط االســتهزاء والرفــض العــام .وعندئــذ تحــب أعــداءك،
وتصلــي ألجــل المتمرديــن ،ألن رئيــس الكهنــة يســوع دعــاك لممارســة
الشــكر واالبتهــال ألجــل كل العصــاة والخطــاة .وهــذه الخدمــة تعتبــر
للا .فاشــهد
الذبيحــة اإليمانيــة اليوميــة والتســابيح المرضيــة عنــد ّ
للبعيديــن عــن الخــاص ،وأدخلهــم إلــى رحــاب المســيح .فتمــارس
للا.
الطقــوس المقبولــة عنــد ّ

واعتبــر بولــس موتــه وســفك دمــه بالســيف والحكــم عليــه باإلعــدام
متوقــع الحــدوث .لكــن ســمى قتلــه ذبيحــة صغي ـرة بســيطة .كذبائــح
الشــرب المنســكبة علــى المذبــح فــي العهــد القديــم ،بجانــب المحرقــات
الرســمية الكبي ـرة .فاعتبــر الذبيحــة الكبــرى هــي مــوت المؤمنيــن عــن
األنانيــة وكفــاح إيمانهــم فــي فيلبــي .وأمــا موتــه فــا شــيء .مــا أعظــم
التواضــع.
وقــد فــرح بولــس لبــذل المؤمنيــن حياتهــم للمســيح فــي خدمــة المحبــة.
كمــا س ـره موتــه الخــاص لمجــد الــرب .فطلــب إليهــم الفــرح والغبطــة،
وليــس البــكاء واللطــم إذا قتــل عــن قريــب .فهــذا النظــر إلــى المــوت
يختلــف كل االختــاف عــن العــادات والتقاليــد فــي أكثريــة النــاس،
الذيــن يولولــون عنــد الوفــاة .فبولــس يحرضنــا جميعنــا علــى تســليم
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كامــل إلرادة اآلب الســماوي ولخدمــة المســيح أثنــاء حياتنــا الدنيويــة.
ويؤكــد لنــا أن مناســبة المــوت تتيــح الفــرح واإلبتهــاج ال الحــزن.
الصــاة :أيهــا اآلب ،نعظمــك ألن كلمــة ابنــك جعلتنــا أحيــاء فــي
الــروح القــدس .فلــن نمــوت إلــى األبــد ،بــل قــد انتقلنــا إلــى
حياتــك .ســاعدنا لنســمع كلمتــك يومي ـاً ،ونمــارس محبتــك
فــي التضحيــة واالبتهــاالت واالهتمــام بالنــاس مــن حولنــا.
ونشــكرك لجهــد الرســل الباذلــي حياتهــم ،لنســمع نحــن
بشــارة الخــاص.
السؤال:
	18.كيف اعتبر الرسول قتله بالسيف بالنسبة لخدمة الكنيسة؟
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 - ٥األخبار عن سفريات تيموثاوس
وأبفرودتس ()٣٠-١٩ :٢

ــل ِإَلْي ُك ْــم
:٢
١٩عَلــى أَِّنــي أَْر ُجــو ِفــي َّ
ٱلــر ِّب َي ُســو َع أ ْ
َ
َن أُْرِس َ
ِ
َح َواَل ُك ْــم.
س ِــريعا ِتيموثــاوس ِلك
يــب َن ْف ِســي ِإ َذا َعَرْف ُ
ــت أ ْ
ــي َتط َ
َ ً ُ َ ُ َ َ ْ
ِ
َن َلي ِ
َح َو ِال ُك ْــم
يــر َن ْف ِســي َي ْه َت ُّ
َح ٌــد َ
ــم ِبأ ْ
ــس لــي أ َ
آخ ُــر َنظ ُ
 ٢٠أل ْ ْ َ
ِ
ِ
ـع َي ْطُلُبــو َن َمــا ُهـ َـو ألَ ْن ُف ِسـ ِـه ْم ال َمــا
ِبِإ ْخـ ٍ
ـاصِ ٢١ ،إذ ٱْل َجميـ ُ
َمــا ْ ِ
ـه
ُهـ َـو ِلَي ُســو َع ٱْل َم ِسـ ِ
ـيحَ ٢٢ .وأ َّ
ـارُه َفأَْن ُتـ ْـم َت ْع ِرُفــو َن أََّنـ ُ
ٱختَبـ ُ
ِ
َجـ ِـل ِ
َن
ـع أ ٍ
ٱإل ْن ِجيـ ِـلٰ ٢٣ .ه ـ َذا أَْر ُجــو أ ْ
َب َخـ َـد َم َمعــي أل ْ
َك َوَلـ ٍـد َمـ َ
ِ
أُرِسـَل ُه أَّول مــا أَرى أ ْ ِ
ـق ِبٱلـَّـر ِّب أَِّنــي أََنــا
ْ
َح َوالــي َحــاالًَ ٢٤ .وأَثـ ُ
ََ َ َ
ِ
أَْيض ـاً َســآتي ِإَلْي ُكـ ْـم َسـ ِـريعاً.
فــي األلفــي ســنة الماضيــة أرســل المســيح م ـرة تلــو الم ـرة خدامــه
المجتهدين إلى كنائســه .كما كان عنده تالميذ متنوعون أثناء وجوده
علــى األرض ،فدربهــم وعلمهــم وقواهــم وأرســلهم إلــى تبشــير العالــم.
ولكــن ليــس كلهــم أمنــاء ،وال يضحــون بأنفســهم كاملــة .وكثيــرون فــي
للا واألنــا مع ـاً .وهــذا يشــبه االنفصــام
تاريــخ الكنيســة حاول ـوا خدمــة ّ
فــي الــذات .فكيــف أنــت؟ هــل تعتبــر المــال والكتــب والشــهادات وتقــدم
نفســك وأمنك أهم أو بذات األهمية التي تعتبر بها المســيح وملكوته،
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أو تقصــد تعظيــم مخلصــك وحــده؟ ال تقــدر أن تخــدم ســيدين .فإمــا
تحــب الواحــد وتبغــض اآلخــر ،أو تحتقــر الواحــد وتــازم اآلخــر .ال
للا والمــال.
تســتطيع خدمــة ّ

وقــد منــح المســيح لرســوله بولــس نعمــة خاصــة .فأعطــاه زميـاً فــي
الخدمــة ،كان أمينـاً فــي القليــل والكثيــر .فأقامــه بولــس عــدة مـرات نائبـاً
عنــه فــي األماكــن التــي كان مطــروداً منهــا .وأرســله بالتتالــي كســفير
المســيح إلــى الكنائــس ،ليحــل المشــاكل المتعــددة .وهــذا الســفير هــو
تيموثــاوس ابــن رجــل أممــي وســيدة يهوديــة ،آمنــت بالمســيح .لهــذا
كان لــه امتيــاز معرفــة لغتيــن مختلفتيــن .كمــا أنــه عــاش فــي تقاليــد
حضارتيــن متنافرتيــن .وأهــم شــيء أنــه كان ممتلئ ـاً بالــروح القــدس
وموافق ـاً عليــه مــن شــيوخ الكنائــس ،ومعتب ـ اًر بالنســبة لبولــس كابــن
روحــي .فخــدم الرســول كأب لــه فــي المســيح بحنــان وأمانــة مســتمرة
وبانســجام تــام .وبنفــس الوقــت اهتــم بالكنائــس ،واعتنــى بهــا بمواظبــة،
ألن لــه قلب ـاً شــفوقاً .فأشــفق علــى األف ـراد ،وفهــم الضــرورات فــي
الجميــع .وحمــل مشــاكل الشــيوخ ،وعــاش مــع الشــبيبة ونبههــم وع ازهــم
وقواهــم للحيــاة فــي القداســة والخدمــة.
وثبــت تيموثــاوس فــي المســيح ،حتــى صــار عبــد محبتــه كبولــس
تمام ـاً .فخرجــت منــه أنهــر قــوى روحيــة ،ألن يســوع مــأ قلبــه .فلــم
يطلــب تيموثــاوس مــا هــو لنفســه ،بــل عــاش وتألــم ألجــل فاديــه
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المصلــوب الحــي .هــل ســلمت نفســك ومالــك للمســيح ،أو ال ت ـزال
عائش ـاً فــي تيــارات شــهواتك؟ الكنيســة اليــوم بحاجــة ماســة إلــى خــدام
أمنــاء .فهــل أنــت أحدهــم؟
الصــاة :أيهــا اآلب الســماوي ،نشــكرك ألنــك منحــت لبولــس زميـاً
أمينــاً فــي الخدمــة .لكــن إن نظرنــا إلــى أنفســنا ،فعلينــا
االعتــراف بالميــول إلــى األنانيــة واالنفصــام الذاتــي.
علمنــي أن أخدمــك ،ليــس جزئيــاً بــل كامــاً إلــى األبــد.
وأضحــي بنفســي ،ليتقــدس اســمك األبــوي ،ويأتــي ملكوتــك
الســرمدي ،وتجــري مشــيئتك الخالصيــة فــي كل أمتنــا
وبالدنــا .وامنــح لكنائســك فــي عصرنــا خدامــاً أمنــاء،
يبذلــون ذواتهــم لمجــد إســمك القــدوس.
السؤال:
	19.ما هي الصفات البارزة في تيموثاوس؟
َن أُْرِســل ِإَلْي ُكــم أََب ْفُر ِ
٢٥وٰل ِكِّنــي َح ِسـْـب ُت ِمـ َـن ٱلـ ِ
ـس
ـازِم أ ْ
ود ُتـ َ
َ :٢
ْ
َ
امــل م ِعــي ،وٱْلم َتجِّنــد م ِعــي ،ورســوَل ُكم ،وٱْل َخ ِ
ِ
ِ
ــاد َم
ََ ُ ْ َ
َ ُ َ َ َ
أَخــيَ ،وٱْل َع َ َ
ِلحاج ِتــيِ ٢٦ .إ ْذ َكان م ْشـ َـتاقاً ِإَلــى ج ِم ِ
يع ُكـ ْـم َو َم ْغ ُمومـاً ،أل ََّن ُكـ ْـم
َ
َ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ض َق ِريبـاً مـ َـن ٱْل َمـ ْـوت،
ـه َمـ ِـر َ
َســم ْع ُت ْم أََّنـ ُ
ان َم ِريضـاًَ ٢٧ .فِإَّنـ ُ
ـه َك َ
ٰل ِك َّ ٰ
ــاه َو ْح َــد ُه َب ْ ِ
ــاي أَْيضــاً ِلَئــا
ٱلل َر ِح َم ُ
ــس ِإَّي ُ
ــهَ .وَلْي َ
ــن ّ َ
ــل إَّي َ
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َي ُكــو َن ِلــي ُح ْــز ٌن َعَلــى ُح ْــز ٍنَ ٢٨ .فأَْر َســْل ُت ُه ِإَلْي ُك ْــم ِبأ َْوَف ِــر
ــل
َكــو ُن أََنــا أَ َق َّ
ــوه َت ْفَر ُحــو َن أَْيضــاً َوأ ُ
ُس ْــر َعةٍَ ،ح َّتــى ِإ َذا َأرَْي ُت ُم ُ
ح ْزنـاًَ ٢٩ .فٱ ْقبُلـ ِ
ِ
ـه ُم َكَّرمـاً
ـوه فــي ٱلـَّـر ِّب ِبـ ُـك ِّل َفـَـر ٍحَ ،وْلَي ُكـ ْـن م ْثُلـ ُ
ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ــار َب ٱْل َم ْــو َت،
َجــل َع َمــل ٱْل َمس ِ
ــه م ْ
عْن َد ُك ْــم ٣٠ .ألَن ُ
ــن أ ْ
ــيح َق َ
م َخ ِ
ـان ِخ ْد َم ِت ُكـ ْـم ِلــي.
اط ـ اًر ِبَن ْف ِسـ ِـهِ ،لكـ
ـي َي ْجُبـ َـر ُنْق َصـ َ
ُ
َ ْ

اختــارت كنيســة فيلبــي رج ـاً رصين ـاً مــن أعضائهــا ،وكلفتــه
بتوصيل المال الذي جمعته لمســاعدة الرســول في ســجن روما .وهذا
الرجــل المختــار اســمه أبفرودتــس .وكان ماهـ اًر فــي اللغــات والســفريات
والعالقــة بالجمــارك .وبنفــس الوقــت أمينـاً موثوقـاً بــه ومؤمنـاً بالمســيح.
للا كان أباهــم الحقيقــي.
وقــد دعــاه بولــس أخــاه فــي الــروح ،ألن ّ
فعلينــا أن نتخاطــب بالكلمــة أخ فــي كنائســنا وجمعياتنــا بحــذر ،ألن
ـالل أبينــا.
هــذا اللقــب يــدل علــى أحــد الصفــات العليــا ،التــي تربطنــا بـ ّ

للا ،يصبــح عام ـاً مجتهــداً حســب طبيعتــه
فمــن يخــص عائلــة ّ
الجديــدة ،وخادم ـاً متواضع ـاً ومتجنــداً مــع المســيح وســفيره إلــى العالــم
للا ممتلئــون بــروح محبــة المســيح،
الملحــد .ألن كل أعضــاء عائلــة ّ
الــذي يريــد أن جميــع النــاس يخلصــون ،وإلــى معرفــة وحــدة الثالــوث
القــدوس يقبلــون .هــل أنــت أخونــا بيســوع؟ فبــأي دوافــع تظهــر قرابتــك
ّلل؟ هل تكون عامالً ومجنداً لخدمة يســوع ،أو كسـوالً مهتماً بنفســك؟
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وأثنــاء خدمتــه لبولــس فــي روميــة ،مــرض أبفرودتــس وشــارف علــى
المــوت .إن خــدام المســيح عرضــة للتجــارب قبــل كل اآلخريــن ،وليــس
المــرض دائمـاً نتيجــة خطيــة مــا .بــل العكــس ممكــن عنــد المؤمــن .هــذا
مــا أراد بولــس أن يفهمــه للكنيســة ،لكــي ال يظــن البعــض أن ســفيرهم
للا ،فحمــد الرســول
قــد اختلــس شــيئاً مــن األمانــة ،فلذلــك عاقبــه ّ
أبفرودتــس بألقــاب شـريفة ســامية روحيــة.
والــرب القــدوس شــفى المريــض ،واعتبـره مســتحقاً لخدمــات أخــرى.
فــكان علــى أهــل فيلبــي أن يســتقبلوه بشــرف ،ويشــتركوا مــع بولــس
بالفــرح والشــكر ّلل ألجــل الشــفاء العجيــب لخــادم الــرب هــذا.

توحد أعضاء الكنيســة ببعض
إن كل المشــاكل والتجارب واآلالمّ ،
بالصــاة لكــي يحفظ ـوا مع ـاً فــي محبــة يســوع .وصــاة البــار تقتــدر
كثيـ اًر فــي فعلهــا.
الصالة :أيهــا اآلب الســماوي ،نحمــدك ونعظمــك ألنــك جعلتنــا
أوالداً لــك فــي المســيح .اغفــر لنــا قلــة إيماننــا والشــك فــي
اإلخــوة .وقونــا لخدمــات متنوعــة لنثبــت فــي فــرح إبنــك،
لكيــا يجــد العــدو الشــرير ســلطة فينــا .واحفظنــا مــن
األم ـراض .واشــفنا إن دخــل ميكــروب فــي أجســادنا .أنــت
القديــر وعليــك اتكالنــا ونشــكرك ألنــك شــفيتنا حقــاً.
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السؤال:
	20.ما هي األلقاب التي منحها بولس ألبفرودتس؟
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 - ٦جواهر إيماننا الغنية ()٩ :٤-١ :٣
أ  -وجودنا في المسيح أبطل بر الناموس ()١١-١ :٣
األصحــاح الثالــث  ١أ ِ
ٱلــر ِّب.
َخيــ اًر َيــا ِإ ْخ َوِتــي ٱ ْفَر ُحــوا ِفــي َّ
ٰ ِِ
ِ
ُمـ ِ
َمــا َل ُكـ ْـم َف ِهــي
ـي َث ِقيَلـةًَ ،وأ َّ
ـور ِإَلْي ُكـ ْـم َلْي َسـ ْـت َعَلـ َّ
ك َت َابـ ُة هــذه ٱأل ُ
َ
ُم َؤ ِّمَن ـةٌ.
لخــص بولــس رســالته ،مبــر اًز شــعارها مـرة أخــرى .قائـاً« :افرحـوا
معـاً فــي المســيح» .وهــذا الســرور يبثــه اإلنجيــل فينــا دائمـاً .فــا يمكــن
للا
أن المؤمــن يمشــي كامــداً متمرم ـ اًر ،بــل مســرو اًر وفرحان ـاً ،ألن ّ
صالحــه وغفــر ذنوبــه القبيحــة ،فيفيــض منــه الشــكر والغبطــة .فمــن
للا ال يحــب الفرحيــن يكــذب ،ألن العكــس صحيــح .المســيح
يقــلّ :
منحنــا فرحــه الخــاص ،ويقصــد اكتمــال فرحنــا .كمــا أن إلهنــا ليــس
حجـ اًر صلبـاً بــا شــعور وعواطــف ،بــل ممتلــئ المسـرة والفــرح .فإيمانــك
بالمســيح يحــررك مــن كل عقــد وحقــد ،ألن إلهنــا محبــة.
منــذ قبــول الغفـران ال يفصلنــا شــيء مــن الخطــأ والذنــب أو الغضــب
أو الدينونة عن القدوس .ألنه أصبح أبانا بالروح والحق .فللمســيحي
االســتحقاق للفــرح ،حتــى فــي الضيــق والمــوت .ألن حياتــه مســتترة
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فــي المســيح الحــي .فاقبل ـوا وصيــة الرســول ،وافرح ـوا فــي الــرب .ألن
المؤمنيــن متضامنــون ومضمونــون فيــه.
وحتــى فــي أوقــات الحــروب الفتاكــة والتشــاؤم العــام ،ينبغــي أن نفــرح
للا ألمـراض مجتمعنــا،
ونقــول للبشــر المســاكين :ليتكــم تعرفــون دواء ّ
إنــه اإلنجيــل الــذي يقــدر علــى شــفاء كل علــة وخطيــة وهمــوم .ودم
المســيح يطهرنــا مــن كل إثــم .والــروح القــدس يمنحــك الغلبــة علــى
خطايــاك .فلســت متــروكاً بــدون رجــاء .وليــس الشــر فــي أخالقــك أقــوى
مــن ربــك .أنــه يجعلــك مــن صانعــي الســام وســط الجيــل الملتــوي
للا شــخصياً يحــررك مــن قيــود الظلمــة وشــهواتك
الــكاذب .آمــن إن ّ
القبيحــة ،آمــن وال تيــأس ،فيجــري الفــرح مــن إيمانــك فــي قلبــك.
إن المســيح هــو المنتصــر علــى الشــر وســلطان جهنــم المتصاعــد
فــي أيامنــا .فاحفــظ كلمــة الرســول :افرح ـوا «فــي الــرب» .ألن فيــه
تجــد قــوة عظيمــة ،وحمايــة مــن هجومــات إبليــس .امتحــن نفســك هــل
تعيــش «فــي المســيح»؟ هــل دخلــت رحابــه وثبـ َّ
ـت فيــه؟ أهــو مصــدر
انتصــارك؟ هــل ابتــدأ فرحــه فيــك بنعمتــه المفرحــة؟ وعندئــذ ترنــم وترتــل
وتســبح وتبتهــل فــي ف ـؤادك ،متجنب ـاً أغانــي الحــب الخداعــة وأناشــيد
الحــرب الصلبــة ،معترف ـاً بــأن المســيح هــو المخلــص وينبــوع أفراحنــا.
فمــن يؤمــن بــه يعــش فــي غبطــة ،ومــن يتمســك بــه لــن يمــوت.
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الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح .أنــت معلــم فرحنــا ومصــدره
وواهبــه .وموتــك علــى الصليــب فدانــا مــن خطايانــا القبيحة
والمــوت الخانــق والشــيطان الشــرير .فنحمــدك ونســجد
ألبينــا الســماوي ألننــا أصبحنــا أوالداً أبدييــن لمحبتــك.
ونســبحك مــع كل القديســين علــى كرتنــا األرضيــة ألن
فرحــك فينــا يــدوم.
السؤال:
	21.كيف يستطيع الرسول أن يأمرنا إفرحوا في الرب؟
ِ
ظـُـروا َف َعَلـ َة َّ
ـع٣ .
ٱلشـِّـر .ٱْن ُ
الب .ٱْن ُ
٢ :٣اُْن ُ
ظـُـروا ٱْلَق ْطـ َ
ظـُـروا ٱْلــك َ
ِ
ٰ
وحَ ،وَن ْف َت ِخ ُــر ِفــي
ٱلــر ِ
ٱلل ِب ُّ
ــانَّ ،ٱلذ َ
ــن ٱْل ِخ َت َ
أل ََّنَنــا َن ْح ُ
يــن َن ْعُب ُــد ّ َ
ـيح َي ُســو َعَ ،وال َن َّتـ ِـك ُل َعَلــى ٱْل َج َسـ ِـد.
ٱْل َم ِسـ ِ
أثناء إمالء هذه الرســالة ربما اســتخبر الرســول أو ســمع أن بعض
المســيحيين الذيــن مــن األصــل اليهــودي اندس ـوا ككالب بريــة فــي
قطيــع الغنــم ،مفترســين ومبلبليــن الحظيـرة .فأخــذوا يــؤذون المســرورين
فــي المســيح ويزعجــون الكنائــس كلهــا .فعندئــذ انفجــر رســول األمــم،
وقطــع رســالة الفــرح وهاجــم بأشــد الكلمــات مخربــي الكنيســة .والمســيح
ســمى ه ـؤالء المرائيــن ذئاب ـاً فــي لبــاس حمــان .ألنهــم يضــرون
المختاريــن أكثــر مــن األعــداء الكاشــفي عداوتهــم والهاجميــن للقتــل.
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فأعــداء الكنيســة يوحدونهــا ،ويقوونهــا ويرســخونها .ولكــن المرائيــن مــن
الداخــل يفســدون ويمزقــون الوحــدة والمحبــة.
فمــا هــو العمــل الش ـرير والتعليــم الســام فــي رســل جهنــم ،الذيــن
يغيــرون فــرح المؤمنيــن إلــى آالم م ـرة؟ إنهــم َّ
علم ـوا أن الختــان مــع
للا،
حفــظ النامــوس والف ارئــض المتنوعــة ،هــو الطريــق الوحيــد إلــى ّ
وليــس اإليمــان بالمســيح المصلــوب وحــده .فرفع ـوا أعمــال اإلنســان
فــوق النعمــة ،وخلط ـوا الخــاص فــي المســيح بالبــر الذاتــي.
أمــا بولــس فمــا اعتــرف بفــداء آخــر ،إال المبنــي علــى الصليــب
والــروح القــدس .ألن الغف ـران وال ـوالدة الثانيــة أوجــدت فينــا أفق ـاً إلهي ـاً
للا ،وفــاز المســيح فــي أنفســنا.
جديــداً .لقــد اختبرنــا حقيقــة نعمــة ّ
فعــرف بولــس أن كل صــاة وصــوم وزكاة وحــج وتقــوى مبنيــة علــى
الف ارئــض الكنســية ،ال تخلــص اإلنســان البتــة .وال تصلحــه قلي ـاً،
وال تمــأه محبــة .فــكل أديــان وكنائــس تقــوم علــى الش ـرائع والتعاليــم
اإلنســانية ،بعيــدة عــن روح الصليــب ومضــادة لــه .فهــي معــدة مــن
أكاذيــب الشــيطان ،ألنهــا تجعــل أف ـراداً متكليــن علــى ذواتهــم.
للا وقوتــه مجان ـاً.
المســيح وحــده مخلصنــا ،الــذي منــح لنــا بــر ّ
فــكل عمــل بشــري وإرادة دنيويــة باطلــة بجانــب خالصــه .ال يخلصــك
للا ألنــك بــار أو مضــح أو مصــل أو متديــن محتــرم ،بــل ألنــه يحبــك
ّ
أنــت الخاطــئ .واختــارك بفــرط مسـرته وضحــى بابنــه ألجلــك .مكافــأة
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للا ،ألنــه يبررنــا ألجــل اإليمــان وليــس
إلنســانيتنا الموهوبــة عنــد ّ
ألجــل األعمــال .ويــل للــذي يبنــي رجــاءه علــى اجتهاداتــه وتقشــفه
وحســناته ،فيســقط معهــا إلــى جهنــم .أمــا نحــن فنصلــي:
		
دم المسيح زينتي

وبره قداستي

		
ولست أدخل السما
ُ

إن كنت لم أنهلها

أيضاً عزائي في الحياة

كذاك من بعد الممات

		
فليكن الدم الثمين

رجاي في الرب األمين

السؤال:
	22.لماذا سمى بولس معلمي الختان كالباً؟
ِ
َن ِلــي أ ْ ِ
ظـ َّـن و ِ
احـٌـد
ـع أ َّ
٤مـ َ
َن أ ََّتــك َل َعَلــى ٱْل َج َســد أَْيضـاًِ .إ ْن َ َ
َ :٣
ــكل عَلــى ٱْلجس ِــد َفأََنــا ِبٱألَوَلــىِ ٥ .مــن ِجه ِ
آخــر أ ْ ِ
ــة
َن َي َّت َ َ
ْ
ْ َ
َُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـان م ْخ ُتــو ٌن فــي ٱْلَيـ ْـو ِم ٱلثامـ ِـن ،مـ ْـن ِجْنـ ِ ِ
ِ ِ
يل ،مـ ْـن
ـس إ ْسـَـرائ َ
ٱْلخ َتـ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اميــنِ ،عبرِانـ ٌّ ِ
ِ
ِ ِِ
ٱلنامـ ِ
ـوس
سـ ْـبط ِبْنَي َ ْ َ
ـي مـ َـن ٱْلعْبَرانّييـ َـن .مـ ْـن ج َهــة َّ ُ
ِ
َف ِر ِ
يسـ ِـةِ .مـ ْـن ِج َهـ ِـة
ـيِ ٦ .مـ ْـن ِج َهـ ِـة ٱْل َغْيـ َـرِة ُم ْض َ
يسـ ٌّ
ّ
ط ِهـ ُـد ٱْل َكن َ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ٱلنامـ ِ
ان لــي ِرْبحـاً
ـوس ِبــا َلـ ْـو ٍم ٧ .لكـ ْـن َمــا َك َ
ٱْلبـِّـر ٱلــذي فــي َّ ُ
ِ
ـارًة.
َجـ ِـل ٱْل َم ِسـ ِ
َف ٰه ـ َذا َقـ ْـد َح ِسـ ْـب ُت ُه مـ ْـن أ ْ
ـيح َخ َسـ َ
كان بولــس يهوديـاً أصيـاً .فوالــداه مــا كانــا دخيليــن فــي ديــن العهــد
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القديــم ،بــل عبرانييــن هاج ـ ار مــن فلســطين إلــى طرطــوس .وحفظــا
النامــوس واألحــكام والتقاليــد بشــدة مثاليــة فســميا ابنهمــا باســم الملــك
األول الــذي مــن ســبطهم بنياميــن «شــاول» الــذي رفــع معنويــات
األســباط االثنــي عشــر بالســيف والعنــف .وقصــدا بتلــك التســمية أن
يعطيــا البنهمــا شــعار الزعامــة لحياتــه .وختنــاه فــي اليــوم الثامــن ،ليبنــي
ب ـره مــن البدايــة علــى أســاس الجســد والنامــوس .فــكان بولــس شــرعاً
ودم ـاً يهودي ـاً أصي ـاً.
ومــن جهــة موقفــه الخــاص كان مثاليـاً .ألنــه لــم يختــر كفــارة الذبائــح
وال الحريــة المحدثــة كطريــق هيــن إل ارحــة الضميــر ،بــل درس الشـريعة
وحفــظ أحــكام النامــوس بشــدة ،وقصــد بغيـرة متحمســة وضبــط الجســد
إنشــاء بــر كامــل فــي ذاتــه وفــي المجتمــع ،مهمــا كلــف األمــر.
فلهــذا جــن الشــاب المتعصــب تقريبـاً لمــا ســمع أن المســيحيين مــن
األصــل اليهــودي آمن ـوا باإلنســان يســوع واعتبــروه المســيح المنتظــر.
فــي حيــن اعتبـره المجلــس اليهــودي مضـاً ومحكومـاً عليــه باإلعــدام.
فهاجــم بآخــر عنــف وشــدة ،وكافــح ّلل بــا شــفقة ليعيــد شــرف أمتــه
ويحفظهــا بــا عــار .وهكــذا لمــع فــي البــر الذاتــي أكثــر مــن كل الفقهــاء
اآلخريــن .ولكــن عندمــا أراد دخــول دمشــق متكبـ اًر ومرتفعـاً علــى فــرس،
أســقطه المســيح مــن ُعــا فخـره ،واختــرق بواســطة مجــده البهــي خــداع
ذاتــه ،فأشــرق شــخص المســيح فــي ظلمــة شــاول الحاقــد ،وأظهــر لــه
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أن تقـواه المتزمتــة هــي وهــم وتجديــف واضطهــاد وجريمــة .فــكان خــادم
للا بالحقيقــة عــدوه.
ّ

ففــي كفاحــه مــع الــروح القــدس ،انقلبــت حياتــه .فــأدرك هــذا
األعمــى المنكســر ،نعمــة المســيح المنعمــة عليــه .وفهــم أن القــدوس
ال يرفضــه وال يبيــده بــل أعلــن لــه اســمه ،وكلمــه وأرشــده ودعــاه إلــى
الخدمــة بســلطان روحــه .إنهــا لعجيبــة كبــرى أن المســيح اختــار عــدوه
ومضطهــده إلنــارة العالــم .عندئــذ ألقــى بولــس كل شـرفه وتقـواه القديمــة
بعيــداً عــن نفســه .وبنــى حياتــه ومســتقبله علــى المســيح ونعمتــه وحــده.
فمــا هــو أســاس حياتــك؟ اســتقامتك وتقـواك ،أو دم المســيح ونعمتــه
العظيمة؟
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح ،أنــت حــي ومجيــد .اغفــر لنــا إن
خضعنــا للفســاد ،أو لغيــرة مضــادة لروحــك القــدوس .أنــت
تحبنــا وتهبنــا بــرك ،وتدعونــا إلــى عائلــة أبيــك ،وخلصتنــا.
فأمــت كبرياءنــا لنتعلــق بــك وحــدك ،ونتــرك كل اعتقــاد
خاطــئ ،ونســعى فــي خدمــة الضاليــن.
السؤال:
	23.ماذا كان بولس قبل ظهور المسيح له وبعد ظهوره؟
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َج ِ
ــل
ــل ِإِّنــي أَح ِســب كل ش
ــارًة ِم ْ
ــن أ ْ
ــي ٍء أَْيضــاً َخ َس َ
َ ٨ :٣ب ْ
ْ ُ ُ َّ َ ْ
ِ ِ
َجِلـ ِـه َخ ِسـْـر ُت
َف ْضـ ِـل َم ْع ِرَفـ ِـة ٱْل َم ِسـ ِ
ـيح َي ُســو َع َرّبِــيَّ ،ٱلــذي مـ ْـن أ ْ
ُك َّل ٱأل ْ ِ
ِ
ِ
اء ،وأََنا أ ْ ِ
ُوج َد
ـيح َ ٩وأ َ
َحسـُـب َها ُن َف َاي ًة ل َك ْي أَْرَب َح ٱْل َمسـ َ
َشـَـي َ
ِفيـ ِـه ،وَليـ ِ ِ ِي َّ ِ ِ
ٱلنامـ ِ
ـوسَ ،بـ ِـل َّٱلـ ِـذي ِبِإيمـ ِ
ـان
َْ َ
َ
ـس لــي بـّـر ٱلــذي مـ َـن َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـهَ ،وقـ َـوَة
ٱْل َم ِسـ ِ
َع ِرَفـ ُ
يمــان ١٠ .أل ْ
ـيح ،ٱْلبـ ُّـر ٱلــذي مـ َـن ّ
ٱلل بٱإل َ
ِقيام ِتـ ِـه ،و َشـ ِـرَك َة ِ
آالمـ ِـهُ ،م َت َشـِّـبهاً ِب َم ْوِتـ ِـهَ ١١ ،ل َعِّلــي أَْبُلـ ُغ ِإَلــى
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
امــة ٱأل َْمـ َـوات.
قَي َ

عــرف بولــس كثي ـ اًر مــن النــاس والفلســفات واألديــان والــدول
والجيــوش والملــوك وأس ـرار الش ـرائع .وكان مفتخ ـ اًر بمعلوماتــه .ولكــن
عندمــا عــرف المســيح ،رمــى كل هــذه المعانــي تمامـاً ورفضهــا ،ليربــح
ويعيــش فــي كلمــة وحيــدة :يســوع المســيح هــو ربــي .ألن معرفتــه
للا
تفــوق كل عقــل وعلــم .وقــد أدرك الرســول فــي المصلــوب محبــة ّ
المتجســدة ،وعــرف أن المقــام مــن بيــن األمـوات هــو المنتصــر الحقيقــي
فــي عالمنــا.
وللا قــد وهبنــا فــي إبنــه كل
فكيــف نتمســك بعــد بأشــياء دنيويــةّ ،
شــيء؟ ففي يســوع تكمن جميع كنوز الحكمة والمعرفة والبر والقداســة
والفــداء والمحبــة .فبــدون المســيح ،ال معنــى لحياتــك .إنمــا هــو قيمتــك
ال غيــر.
62

62

افرحوا في الرب كل حين (فيلبي)

فبجانــب عظمــة المســيح يظهــر كل مخلــوق نفايــة .فاتــرك كل مــا
أحببتــه فــي دنيانــا لتربــح المســيح حق ـاً .استســلم لــه ليصبــح هــو ربــك
ليــس اســمياً فقــط ،بــل عمليـاً أيضـاً .إنــك مدعــو لتربــح المســيح اليــوم
بإيمانــك.
وإن وقفــت أمامــه منكسـ اًر نادمـاً يرحمــك ويغفــر خطايــاك ،ويضمــك
إلــى صــدره .ويتحــد معــك فــي روحــه ،لتصبــح عضـواً لجســده «فتوجــد
فيــه» .مــا أعظــم العبــارة ،التــي تصــف تمامـاً جوهــر إيماننــا.
عندئــذ ال ترجــو شــيئاً مــن بــرك الذاتــي ،وتضحــك علــى مــا كنــت
تحســبه ش ـرفك قب ـاً .وترفــض كل أج ـرة ومكافــأة متصــورة .وتــدرك
للا .الــذي وهبــه لــك يســوع بواســطة
فســادك الشــامل فــي ضــوء بــر ّ
ســفك دمــه ،لتتبــرر وتتقــدس إلــى األبــد .فالمؤمــن بالمســيح ينــال جوهــر
للا مجان ـاً بواســطة اإليمــان .وهــذا البــر الجديــد يالشــي البــر
بــر ّ
الناموسي القديم ،ويبطل تقوانا المنتفخة وإنسانيتنا المتخيلة .فكل من
تحــرر مــن جودتــه الكاذبــة يعــرف المســيح ربــه ومخلصــه أكثــر فأكثــر،
للا فيــه .عندئــذ يمــوت األنــا
ويشــترك فــي قــوة قيامتــه ،فتجــري حيــاة ّ
القديــم فــي المؤمــن المس ـّلم ،وتبقــى خطيتــه مصلوبــة فــي المصلــوب.
إن كيــان المســيحي يعنــي كفاحـاً عنيفـاً ضــد الخطيــة ،وإماتتهــا يوميـاً،
ليــس فــي قــوة األدب أو الصــوم بــل باإليمــان وبالشــركة مــع المســيح،
الذي ال يحتمل أن يظل فيك نجاســة أو كذب أو بغضة ،إنما يغلبك
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ويطهــرك ويقويــك إلــى الحيــاة األبديــة.
وكل مــن يعيــش مــع المســيح وفيــه ،يمتلــئ مــن مقاصــده ويعمــل
معــه لفــداء العالــم .ويشــهد لحقيقــة الخــاص ،حتــى تحــت الضغــط
واالضطهــاد واآلالم .ألن المســيح نفســه اختبــر اإلحتقــار والرفــض
والمــوت ألجــل عملــه الخالصــي .فمــن يتبعــه يتبعــه فــي اآلالم أيضـاً.
َن
َح ٌــد أ ْ
ألن ال خــاص إال بالصليــب ،كمــا قــال يســوعِ« :إ ْن أََرَاد أ َ
ِ
ِ
ِ
يأ ِْتـ
ـه َوَي ْتَب ْع ِنــي» (متّــى :16
ـه َوَي ْحمـ ْـل َصِل َيبـ ُ
ـي َوَرائــي َفْلُيْنكـ ْـر َن ْف َسـ ُ
َ َ
.)24
وفــي هــذا الكفــاح ضــد الخطيــة فــي أخالقنــا والمصارعــة مــع
األرواح النجســة واالضطهــاد مــن أعــداء المســيح ،نشــتاق إلــى مجــيء
مخلصنــا ،لتظهــر شــركتنا معــه فــي المجــد .فنبلــغ القيامــة إلــى الحيــاة.
مــع العلــم أن بولــس لــم يكــن متيقن ـاً كس ـوالً بنســبة خــاص نفســه
الخاصــة ،بــل عــاش حســب قولــه تمم ـوا خالصكــم بخــوف ورعــدة.
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح .أنــت مخلصنــا وربنــا وفادينــا.
فنشــكرك مــن صميــم قلوبنــا ،ألنــك وهبــت لنــا بــر أبيــك
وجودتــه وأحييتنــا بروحــك .ســاعدنا لنعتبــر الكنــوز
العالميــة نفايــة .ونربحــك ونختبــر قوتــك ،ونعظــم إســمك
قــدام النــاس .ونؤمــن أنــك ستنشــلنا عنــد مجيئــك مــن بيــن
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األمــوات مــع كل األحيــاء فــي روحــك.
السؤال:
	24.ماذا يتضمن إيماننا بالمسيح؟

ب  -سباق المتبررين إلى الكمال ()١٦-١٢ :٣
ٰ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسـ َـعى
ـس أَّنــي َقـ ْـد نْلـ ُ
َ١٢ :٣لْيـ َ
ـت أ َْو صـ ْـر ُت َكام ـاًَ ،ولكّنــي أ ْ
َلعِّلــي أُد ِرك َّٱلـ ِـذي أل ِ ِ
ِ
ِ
ع١٣ .
ـيح َي ُســو ُ
ْ ُ
ْ
َجلــه أ َْدَرَكنــي أَْيض ـاً ٱْل َمسـ ُ
َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ
ّ َ ْ َْ ْ ُ
أَُّي َ
ِ ِ
َم َتـ ُّـد ِإَلــى َمــا
اء َوأ ْ
ـل َشـ ْـيئاً َواحــداً :إ ْذ أََنــا أَْن َســى َمــا ُهـ َـو َوَر ُ
أَ ْف َعـ ُ
ض ألَجـ ِـل جعاَلـ ِـة دعــوِة ٰ ِ
ٱلل
َسـ َـعى َن ْحـ َـو ٱْل َغـَـر ِ ْ َ َ َ ْ َ ّ
ام ١٤ .أ ْ
ُهـ َـو ُقـ َّـد ُ
ِ
ـيح يســو َعَ ١٥ .فْلي ْف َت ِكــر ٰهـ َذا ج ِميــع ٱْل َك ِ
ِ
امِليـ َـن
َ ُ
َ ْ
ٱْل ُعْلَيــا فــي ٱْل َمسـ ِ َ ُ
ِِ ِ ِ ٰ
ِمَّنــاَ ،وإ ِ
ـٱلل َسـُـي ْعِل ُن َل ُكـ ْـم ٰهـ َذا أَْيضـاً.
ِن ٱ ْف َت َكْرُتـ ْـم َشـْـيئاً بخالفــه َفـ ّ ُ
َمــا مــا َقــد أَدرْكَنــاهَ ،فْلَنســُلك ِبحس ِ ٰ
ــك ٱْلَقاُنــو ِن
ــب ذِل َ
َ ١٦وأ َّ َ ْ ْ َ ُ
ْ ْ ََ
ِِ
ِ ٰ
ـه.
َعْينــهَ ،وَن ْف َتكـْـر ذِلـ َ
ـك َعْيَنـ ُ
المعتديــن بأنفســهم إنــه هــو نفســه مــا
يقــول بولــس لــكل المتجدديــن
ّ
زال غيــر كامــل .بــل إنــه يجــد ذاتــه علــى الطريــق إلــى الشــركة الظاهـرة
للا ،التــي ســتتحقق عنــد مجــيء المســيح ثانيــة .فهــذا الهــدف
مــع ّ
التاريخــي هــو مهــم لــه بمقــدار أن شــبَّه نفســه برياضــي فــي ســيرك
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ملعــب كبيــر ،وهــو يســتعد بيــن المتســابقين لالنطــاق .وينطلــق بــكل
قــوة ليصــل إلــى الهــدف ،وينــال الجائ ـزة الثمينــة.
لذلــك ال يجلــس المســيحيون فــي الظــل ،متخيليــن كســالى ،ومتكليــن
للا بــدون اجتهــاد .بــل يتحركــون ،ولهــم هــدف واضــح ،فيبذلــون
علــى ّ
للا العظيــم .وهــم ال ينظــرون إلــى الــوراء،
آخــر قــوة ويســرعون إلــى ّ
وال يهتمــون بمــا كان مــن تخطيطــات ومشــاكل وذنــوب ماضيــة ،ألن
للا القــوة
الــكل ُدفــن فــي مــوت المســيح .فالمؤمــن الســاعي ينــال مــن ّ
والحكمــة ليســتمر فــي الســباق الروحــي .فيصبــح قديس ـاً فــي المحبــة
ومتواضعـاً فــي الطهــارة وأمينـاً فــي خدماتــه.
للا قــد ابتــدأ ،لمــا أوقــف المســيح المؤمنيــن بــه
وهــذا الســباق إلــى ّ
علــى خــط الســباق األبــدي .فدعاهــم مــن جماهيــر التافهيــن المتفرجيــن
المســترخين لكي يركضوا ،غير مبالين بما يقولونه عنهم ،وينتقدونهم
بــه .والراكضــون إن ســقطوا ،فــا يبقــون فــي ســقوطهم ،بــل يقومــون
وينهضــون فــو اًر ،ويجــرون حتــى الهــدف ،أال وهــو الــرب بالــذات.
إلــى األمــام ســر .أركــض لكــي تصبــح األول فــي كنيســتك بالمحبــة
والصــدق والتواضــع والطهــارة.
يسـ ّـمي الرســول كل المشــتركين فــي الســباق الروحــي كامليــن ألن
المســيح طهرهــم حقـاً ،والــروح القــدس مألهــم بجوهـره .فهــل تركــض فــي
للا؟ وهــل يدفعــك الــروح القــدس بهــداه؟ عندئــذ تشــترك
الطريــق إلــى ّ
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للا ،ليــس لصالحــك بــل لفضــل دم المســيح وب ـره الكامــل.
فــي كمــال ّ

هــل ترتقــب القيامــة مــن بيــن األم ـوات؟ أنهــا تتحقــق فــي ظهــور
مخلصــك الــذي ســيعطيك إكليــل الحيــاة ،إن ثبـ َّ
ـت فــي ســبيل النعمــة.
«كوُن ـوا أَْن ُتــم َك ِ
امِليـ َـن
للا فيــك .كمــا قــال يســوعُ :
عندئــذ يظهــر كمــال ّ
ْ
ِ
ِ
ـل» (متّــى .)48 :5
َك َمــا أ َّ
اكـ ُـم َّالـ ِـذي ِفــي َّ
َن أََب ُ
السـ َـم َاوات ُهـ َـو َكامـ ٌ
الصــاة :أيهــا اآلب ،نشــكرك .ألنــك أوقفتنــا فــي ســباق المحبــة
والحــق والطهــارة .ومنحتنــا بغفـران المســيح وحلــول الــروح
القــدس فينــا الشــركة فــي كمالــك .مــن نحــن لنخدمــك؟
ســاعدنا لكيــا نصيــر كســالى وال نــكل ،بــل نســعى دائم ـاً
إلــى هــدف األهــداف .وهــو مجــيء ابنــك مــع كل مدعــوي
العالــم.
السؤال:
	25.ماذا يعني فكر الكمال عند المسيحيين؟

ج  -رجاؤنا المجيد يشمل أجسادنا كذلك ()٢١-١٧ :٣
ِِ
ٱإل ْخــوُة ،و ِ
ظـوا َّٱل ِذيـ َـن
:٣
الح ُ
ُ
١٧كوُنـوا ُم َت َم ّثليـ َـن ِبــي َمعـاً أَُّي َهــا ِ َ َ
ِ
َن َك ِث ِ
يــن
ــن ِعْن َد ُك ْــم ُق ْــد َوٌة ١٨ .أل َّ
ــيرو َن ٰه َكــ َذا َك َمــا َن ْح ُ
ير َ
َيس ُ
ِ
ـت أَ ْذ ُكُرُهـ ْـم َل ُكـ ْـم ِمـَا
ٱآلن أَ ْذ ُكُرُهـ ْـم أَْيض ـاً
ـيرو َن ِم َّمـ ْـن ُكْنـ ُ
ـر اًرَ ،و َ
َيسـ ُ
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ــيحَّ ١٩ ،ٱل ِذ ِ
ِ
َع َــداء َصِل ِ
ــم
يــب ٱْل َم ِس ِ
َ
َباكيــاًَ ،و ُه ْــم أ ْ ُ
يــن ن َه َاي ُت ُه ُ
ـاكَّ ،ٱل ِذيـ َـن ِإٰل ُه ُهـ ْـم َب ْطُن ُهـ ْـم َو َم ْج ُد ُهـ ْـم ِفــي ِخ ْزِي ِه ـمَِّ ،ٱل ِذيـ َـن
ٱْل َهـ ُ
ي ْف َت ِكــرو َن ِفــي ٱألَر ِضَّيـ ِ
ـات.
ْ
َ ُ

ليــس تبشــير بــا تقديــس المبشــر ،ألن كل كالمــك عــن المســيح ال
ينفــع مــا لــم يطابــق ســلوكك .إن تصرفاتــك وأعمالــك تتكلــم أوضــح مــن
كلمــات شــهاداتك.
كان بولــس فــي المســيح قــدوة صالحــة .ألن قــوة المقــام مــن بيــن
األمـوات ،غيــرت حياتــه ،وجبلــت ســيرته إلــى محبــة عمليــة .فبولــس لــم
تورمتــا .وكان
يبشــر بعظاتــه فقــط ،بــل أيضـاً بأتعابــه فــي المهــن .فيــداه َّ
يســلم لــرب العمــل شــغله متقن ـاً أمين ـاً ،كمــا علمنــا أن كل مــا نعملــه
فلنعملــه مــن القلــب كأنــه للــرب وليــس للنــاس .فبهــذه القاعــدة المهنيــة،
يصبــح كل شــغل فــي المهــن أو المدرســة أو المطبــخ خدمــة ّلل وعبــادة
مقدســة ،وليــس لمجــرد كســب المــال.
وأكثــر مــن هــذا فقــد أشــرق مــن الرســول الفــرح وقــوة المســيح .وبــدون
كلمــات شــعر الذيــن حولــه ببشــارته .ألن الرســول مــات لبـره الخــاص،
وأنكــر أمنياتــه البشـرية والتصــق بربــه وتعلــق بإرادتــه ،فأصبــح أســيره.
ولــم يكــن محبوس ـاً حســب ق ـرار اليهــود أو الرومــان ،بــل بمشــيئة ربــه
الحــي .فهــذا االلتصــاق الكامــل بيســوع يجعــل حياتــه قــدوة لنــا .ألن
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فــرح حريــة بولــس ثبــت رغــم قيــوده وضيقــه.
ولــم تكــن للكنيســة فــي بدايــة وجودهــا تقاليــد أو مقاييــس معينــة
أو مث ـاً عليــا وال قــدوات صالحــة .فلــم يعرف ـوا كيــف يتحقــق اإليمــان
باإلنجيــل فــي بحــر الحيــاة اليوميــة .فمــا عّلــم يســوع تالميــذه فقــط،
«ت َعَّل ُمــوا ِمِّنــي ،ألَ ِّنــي
إنمــا قــدم نفســه أيض ـاً قــدوة عظمــى .قائ ـاًَ :
ِ
احـ ًة ِلُن ُف ِ
وسـ ُـك ْم» (متّــى .)29 :11
َوِديـ ٌ
ـع اْلَقْلـ ِـبَ ،ف َت ِجـ ُـدوا َر َ
ـع َو ُم َت َواضـ ُ
والرســل األمنــاء ،عاش ـوا فــي ضبــط الــروح القــدس ،حتــى أن كل
كيانهــم أصبــح شــهادة عــن الخليقــة الجديــدة وبش ـرية المســتقبل ،التــي
ابتدأهــا يســوع فيهــم.
وإننــا ال نعــرف تمامـاً مــن هــم الذيــن ســماهم الرســول بولــس أعــداء
صليــب المســيح فــي مدينــة فيلبــي .ولكــن علينــا االعت ـراف ،بــأن كل
الذيــن يحاولــون الخــاص بنامــوس وصيــام فــي قوتهــم الخاصــة،
ويريــدون قمــع الوحــش الســاكن فيهــم باالجتهــادات والطقــوس ،هــم
معقــدون ووجوههــم كابيــة .وال يلمــع فــرح المســيح وانف ارجــه فيهــم.
وكلمــا حاولـوا الســيطرة علــى بطونهــم ،تنشــب أفكارهــم وأحالمهــم ضــد
الخــاص البشــري .فــكل تقشــف هــو عــداوة لصليــب المســيح مضيق ـاً
فخـره ،فكأنمــا اإلنســان يجــد خــارج المســيح إمكانيــات وقــوى لخالصــه
وتقديســه الذاتــي .فمــا أشــد خطــأه وضاللــه البعيــد.
ولــم يتكلــم بولــس فــي هــذا النــص عــن المتبطريــن والســكيرين
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الذيــن يجــدون فــي بطنهــم إلههــم ويعبــدون شــهواتهم .فإنهــم يشــبهون
الحيوانــات ال النــاس .بيــد أن بولــس يدلنــا علــى الناموســيين الذيــن
يحاولــون بأســاليب بشـرية تقديــس أجســامهم النجســة وروحهــم الفاســد.
فهــم منافقــون وأكثــر شـ اًر مــن المتبطريــن الســكيرين لــو كانـوا يعلمــون.
فــا خــاص إال بصليــب المســيح .واإليمــان الحــق بــه يغيرنــا ويغيــر
حتــى أجســادنا فنعيــش بطهــارة فــي قدرتــه .ومحبتنــا لــه تقدســنا تقديسـاً
حق ـاً.
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع ،نشــكرك ألنــك مـ َّ
ـت علــى الصليب ألجلنا،
وضحيــت بجســدك المقــدس ألجلنــا .نعظمــك ونحمــدك ألن
دمك يطهر أجســادنا الفاســدة .فاحفظنا من التقشــف ومن
التقديــس الذاتــي .فنتــكل عليــك إن تقدســنا حســب قدرتــك
اإللهيــة ،لكيــا نهلــك ،بــل نتغيــر ونمتلــئ بحضــورك .أنــت
رجاؤنــا فننكــر أنفســنا ونلتجــئ إليــك.
السؤال:
	26.لماذا تكون شهادة السلوك مهمة أكثر من شهادة كالمك؟
ٱلســماو ِ
َ ٢٠ :٣ف ـِإ َّن ِســيرَتَنا َنحــن ِهـ ِ
اتَّ ،ٱل ِتــي ِمْن َهــا
َ
ـي فــي َّ َ َ
ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ـيحَّ ٢١ ،ٱلــذي
أَْيض ـاً َنْن َتظـ ُـر ُم َخِّلص ـاً ُهـ َـو ٱلـَّـر ُّب َي ُســو ُ
ع ٱْل َمسـ ُ
ســي َغِير َشـ ْـكل جسـ ِـد َتو ُ ِ ِ
ورِة َج َسـ ِـد َم ْج ِد ِه،
ص َ
َ ُ ُّ
َ ََ َ
اضعَنا لَي ُكو َن َعَلى ُ
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ط ِِ
ِبحسـ ِـب عمـ ِـل ِ
ِ
ـع ِلَن ْف ِسـ ِـه ُك َّل َشــي ٍء.
اعته أ ْ
ٱســت َ َ
َن ُي ْخضـ َ
ََ ْ
ََ
ْ

يوجــد نــوع مــن النــاس هــم أفقــر وأشــد مســكنة مــن غيرهــم .إنهــم
عديمــو الرعويــة ،الذيــن ليــس لهــم وطــن ينتســبون إليــه علــى كرتنــا
األرضيــة .وكل دولــة تطردهــم .وفــي حالــة الضيــق واالضط ـراب
يبغضهــم الجميــع.
وأمــا المســيحيون فليس ـوا بــا وطــن .إذ وطنهــم الحقيقــي هــو فــي
للا .ولربمــا يفقــدون علــى
الســماء .ولهــم الحــق أن يعيش ـوا عنــد ّ
ويطـ َـردون مــن بالدهــم .ولكــن فــي الســماء
األرض حقوقهــم المدنيــة ُ
تُكتــب أســماؤهم فــي ســفر الحيــاة بــدم يســوع المســيح .فلنــا قــدوم إلــى
اآلب ألجــل ذبيحــة شــفيعنا .وســابقاً مــا كان يقــدر أن يتقــدم إلــى
للا إال رئيــس الكهنــة .إنمــا اآلن فهــا هــوذا كل مســيحي مدعــو،
ّ
ليقتــرب مــن القــدوس ويكــون كاهن ـاً مبته ـاً ومبش ـ اًر مبــاركاً .فينبغــي
أن تتقــدم إلــى العظيــم ،طالبـاً منــه مزيــد البركــة للضاليــن ،وتعــود إلــى
للا فــي عالــم
مضطهديــك وتباركهــم .فــكل مؤمــن حــق يكــون نائــب ّ
الفســاد وســفير المســيح للخطــاة ونــو اًر المعـاً فــي الظلمــة المتصاعــدة.
وكل مــن يتعمــق واعيـاً فــي إتمــام النبـوات المختصــة بنهايــة العالــم
ويقارنهــا بالتطــورات السياســية واإلقتصاديــة والكونيــة ،يــر نضــوج
الشــر عامــة ونشــر ملكــوت الشــيطان خاصــة .أمــا نحــن فــا نيــأس،
71

71

افرحوا في الرب كل حين (فيلبي)

بــل نعــرف شــفيعنا وأنــه يأتــي أكيــداً .وكلمــا حــاول الشــر ابتالعنــا ،كلمــا
ننظــر إلــى المســيح بترقــب أكثــر ،ونشــتاق إلــى قداســته .فليــس أحــد
فينــا عائشـاً بــا تجربــة ،ألنــه مــن يمــش فــي الشـوارع ،يشــاهد الدعايــة
لألفــام النجســة والصــور العاريــة فــي المجــات .والنــداءات للثــورة
والعصيــان .والتحريــض إلــى البغضــة والطمــع واالســترخاء ،تضــج فــي
آذاننــا مــن مكب ـرات الصــوت .وإذا بشــعورنا الباطنــي يمتــص ويتشــبع
بدعـوات الشــر .لكنمــا الــروح القــدس يكافــح فينــا مبكتـاً ضمائرنــا علــى
كل فكــر ش ـرير أو كلمــة باطلــة أو عمــل ســيء .وعنــد ذلــك نصــرخ:
تعــال أيهــا الــرب يســوع ،وخلصنــا مــن أنفســنا ،واحفظنــا فــي قربــك
ـق شــعورنا الباطنــي ،لئــا نوافــق
المقــدسِّ .
وغيــر أجســادنا الضعيفــة ونـ ِّ
علــى أي نــوع مــن تجربــة.
ووعــد يســوع أهالــي ملكوتــه مكافــأة ســامية ،لكفاحهــم اإليمانــي،
للا بالــذات .حتــى أن صــورة
الفائقــة كل تصوراتنــا .أال وهــي مجــد ّ
اآلب تظهر في أوالده .وفي هذه الحالة ال نشبه األرواح أو المالئكة
أو األشــباح ،بــل المســيح بالــذات .ونكــون طبــق األصــل لمجــده .وكمــا
كان لــه فــي قيامتــه جســد ملمــوس ظاهــر معــروف ،هكــذا ســنحصل
للا.
علــى جســد مشــابه لجســدنا القديــم .ولكــن ممتلــئ المجــد وطهــارة ّ
ومجــيء المســيح ســيعلن بهــاء مجيــداً يفــوق كل العقــل ويشــملنا حتــى
كأننــا ســنعيش داخــل الشــمس.
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وأمــا يســوع فيبتــدئ تغييــر جســدك اليــوم ،إن فتحــت نفســك لكلمتــه
وروح فرحــه .فــا يدعــوك النتحــار شــنيع بــل إلــى تســليم لمحبتــه.
عندئــذ تنكــر نفســك وتتجــه إلــى المخلــص وتختبــر ســلطانه فــا يصــدر
منــك شــيء صالــح إذ الــكل منــه.
وربنــا أعلــن بإحــدى كلماتــه األخيـرة ،أنــه قــد دفــع إليــه كل الســلطان
فــي الســماء وعلــى األرض .فهــل تؤمــن بهــذه الكلمــة؟ فــإن تقشــفك
وصيامــك باطــل لتقديــس نفســك .فاطلــب مــن يســوع تدخلــه مباش ـرة
للا.
فيقدســك .هــو الــذي غلــب جهنــم والمــوت والخطيــة وغضــب ّ
فيســتطيع أن يغلبك أيضاً إن ســلمت نفســك إليه كامالً .المســيح قادر
للا إذ هــو حــي فــي
أن يخلــص إلــى التمــام الذيــن يتقدمــون بــه إلــى ّ
كل حيــن ليشــفع فيهــم.
الصــاة :نعظمــك أيهــا المخلــص القــدوس ،ألنــك القــادر علــى كل
شــيء .ولــم ترفضنــا لحياتنــا النجســة ،بــل قدســتنا كمــا
ينظــف األب طفلــه الســاقط فــي الوحــل .وســتنظفنا مــرة
أخــرى وتربينــا وتمنحنــا محبتــك لنتقــدس بقدرتــك .ونشــكرك
ألنــك وعدتنــا أن تغيــر أجســادنا إلــى المجــد ،لنشــابه
جســدك المجيــد ،ومحبتــك الملتهبــة وحقــك المبيــن .أيهــا
الــرب مخلصنــا ،أكمــل قداســتك فينــا .نحــن بيــن يديــك
منتظــروك .آميــن.
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السؤال:
	27.ما هدف المسيح بأجسادنا البشرية وكيف يحقق مقاصده؟

د  -الثبات في المسيح يأتي بالوحدة والتواضع ()٣-١ :٤
ِ
ِ ِ
ِ
اق ِإَلْي ِهـ ْـم،
ـاء َوٱْل ُم ْشـ َـت َ
األصحــاح الرابــع  ١إذاً َيــا إ ْخ َوتــي ٱألَحَّبـ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ـاء.
َيــا ُسـ ُـرورِي َوِإ ْكليلــي ،ٱ ْثُب ُت ـوا ٰه َك ـ َذا فــي ٱلـ َّـر ّب أَُّي َهــا ٱألَحَّبـ ُ
وديــ َة وأَ ْطُلــب ِإَلــى ِســْن ِت ِ
ــر ِف ْكــ اًر
َن َت ْف َت ِك َا
يخي أ ْ
ــب ِإَلــى أَ ُف ِ َ َ ُ
٢أَ ْطُل ُ
ــت أَيضــاً ،يــا َش ِــر ِ
وِ
يكي
احــداً ِفــي َّ
َســأَُل َك أَْن َ ْ
َ
َ
ٱلــر ِّبَ ٣ .ن َع ْــم أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اه َد َتــا معــي فــي ِ
ِ
ِ
ٱإل ْن ِجيــل،
ٱْل ُم ْخلـ َ
ـصَ ،ســاع ْد َه َاتْيــن ٱلل َتْيــن َج َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
مـ ِ
َسـ َـم ُاؤ ُه ْم
ََ
يمْنـ ُـد َ
س أَْيضـاً َوَباقــي ٱْل َعامليـ َـن َمعــي ،ٱلذيـ َـن أ ْ
ـع أَ ْكل َ
ِ
ِ
ِفــي سـ ْـف ِر ٱْل َحَيــاة.
اشــتاق بولــس إلــى أهــل كنيســة فيلبــي ،وتاقــت نفســه إلــى هــذه
للا فــي الســابق لينقــل
الهيئــة الحيــة المفعمــة بالمحبــة .وقــد اســتخدمه ّ
هـؤالء األفـراد إلــى الحيــاة األبديــة .فأصبحـوا ثمــار إيمانــه وتعزيتــه فــي
الســجن ،وإكليلــه فــي المجــد.
لهــذا طلــب إليهــم مـرة أخــرى أن يثبتـوا فــي اإليمــان اليقينــي والمحبــة
األمينــة والرجــاء الفعــال .ألن المســيحيين الحقيقييــن ليسـوا ســطحيين،
بــل متأصليــن فــي المســيح الــذي هــو معلمهــم وربهــم وضابطهــم .وهــو
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أيضـاً كرمتهــم وخبزهــم و أرســهم .إنهــم يعيشــون فيــه ومعــه ومنــه ولــه.
فالمســيح لهــم هــو الــكل فــي الــكل .وهــل هــو أســاس حياتــك أيضـاً؟
وأســماء األفـراد المذكوريــن هنــا مــن أهــم أخبــار هــذه الرســالة .ألن
بولــس صلــى وتألــم مــن أجــل ه ـؤالء األحبــاء واعتنــى بهــم .كمــا أن
المســيح نفســه شــفع فيهــم ،وقصدهــم عنــد موتــه وقيامتــه .فليــس التعليــم
أن الكتــب أو األفــكار هــي هــدف إيماننــا ،بــل اإلخــوة واألخ ـوات فــي
المســيح .فال توجد مســيحية بدون شــركة القديســين .وأنت ،هل تعيش
منعـزالً انطوائيـاً؟
لقــد ابتــدأت كنيســة فيلبــي بام ـرأة واحــدة مؤمنــة ،إســمها ليديــة .ثــم
آمنــت نســاء أخريــات معهــا .فاشــتركن مــع بولــس فــي نشــر اإلنجيــل
بنشــاط .فليــس واجب ـاً علــى النســاء المؤمنــات أن يتصرفــن كطبقــة
ثانيــة مــن البشــر ،بــل هــن أيضـاً ممتلئــات بالــروح القــدس ،وفيهــن قــوة
الشــهادة الخارقــة .فينبغــي أن يدربــن نفوســهن فــي التواضــع وضبــط
اللســان ،وإمســاك المشــاعر ،ألن الوحــدة فــي الكنيســة مهمــة مثــل
الكفــاح لإلنجيــل .فطلــب بولــس إلــى نســاء الكنيســة ليجتهــدن فــي ربــاط
الكمــال وهــو المحبــة .فخيــر لنــا أن نمــرن أنفســنا للخضــوع المتبــادل،
لكيــا نســبب حزن ـاً وانشــقاقاً فــي كنائســنا .مــع العلــم أننــا جميع ـاً ال
نكــون فــي الــرب لوحدنــا ،بــل مــع جميــع المؤمنيــن .فيتــاح لنــا أن نعــود
أنفســنا للعيــش المشــترك علــى األرض ،ألننــا فــي الســماء ســنكون إلــى
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األبــد مــع الذيــن نعتبرهــم صعبيــن فــي الكنيســة ،لكــي نتعلــم الصبــر
وقــوة االحتمــال والتســامح والمحبــة.
وعلــى الرجــال فــي الكنيســة ،أال يتســلطوا علــى النســاء ويأمروهــن
أوامــر متعجرفــة ،بــل أن يســاعدوهن ويخدموهــن ،ويرشــدوهن فــي
لطــف وحكمــة .كلنــا يســيرون تحــت نيــر المســيح .فــا حاجــة داخــل
الكنيســة إلــى الكفــاح للشــرف الباطــل ،ألن جميعنــا محتاجــون إلــى
الغف ـران والنعمــة ،كمــا أننــا مجان ـاً نشــترك فــي المجــد والبنــوة ّلل .وقــد
أســماؤنا بــدم الحمــل فــي ســفر الحيــاة .هــل تأكــدت مــن تدويــن
ســجلت ُ
اســمك فــي الســماء؟ هــذا هــو أهــم س ـؤال فــي حياتــك؟
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح ،نســجد لــك ،ألنــك اشــتريتنا
مــن عبوديــة الخطيــة إلــى حريــة الحيــاة األبديــة بســفك
دمــك الثميــن .ثبتنــا فــي اإليمــان والمحبــة ،لكــي نتجــدد
بأذهاننــا ،ونخضــع بعضنــا لبعــض .وســاعدنا لكيــا نكــون
مــن المتمرديــن ،ونشــق الشــركة فــي الكنيســة ،بــل أرشــدنا
للطــف والتواضــع والمســامحة المســتمرة.
السؤال:
	28.كيف نحافظ على الوحدة في الكنيسة؟
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هـ  -الوصية للفرح الدائم ()٦-٤ :٤
ِ
٤ا ْفرحـوا ِفــي ٱلـَّـر ِب ُك َّل ِحيـ ٍـن وأَ ُقــول أَيضـاً ٱ ْفرحـواِ .
٥لَي ُكـ ْـن
ُ َ :٤
َُ
َ ُ ْ
ّ
ٱلنـ ِ
ِحْل ُم ُكـ ْـم َم ْعُروفـاً ِعْنـ َـد َج ِميـ ِـع َّ
ـب ٦ .ال َت ْه َت ُّمـوا
ـاس .اَلـَّـر ُّب َق ِريـ ٌ
ِب َشــي ٍء ،بــل ِفــي ُك ِل َشــي ٍء ِب َّ ِ
ــاة و ُّ ِ
ــع ُّ
ٱلش ْــك ِر،
ٱلد َعــاء َم َ
ٱلص َ
ْ َ ْ
ّ ْ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ٱلل.
ل ُت ْعَلـ ْـم طْلَب ُات ُكـ ْـم َلـ َـدى ّ
بــوق الفــرح يختــرق حزنــك ،ألن الرســول يدعــوك :افــرح وســط
المشــاكل والكـوارث .ال تفــرح بقوتــك الخاصــة ،ألن قلبــك مفعــم بالمـ اررة
والحقــد ،وحياتــك محاطــة بالتجــارب .لذلــك افــرح فــي المســيح الــذي هــو
مصــدر المحبــة الدائمــة واالبتهــاج الســماوي.
وكــرر بولــس وصيتــه بالفــرح .إنمــا لــم يرشــدنا إلــى فــرح البشــر ،بــل
إلــى الفــرح الفريــد النابــع مــن شــركتنا مــع المســيح.
وهذه العبارة «افرح في الرب» ،تعلمنا الفرق بين المؤمن والملحد.
فــكل مــن يثبــت فــي المســيح وجــد الحيــاة األبديــة والقــوة الســرمدية
والتعزيــة اإللهيــة ..فليــس لــك رجــاء أو مســتقبل إال بيســوع الحــي .هــو
للا وهــب لــك
غنــاك وفــوزك وأخــوك .أال ينبغــي أن تفــرح ،ألن ابــن ّ
ب ـره ومحبتــه ،وشــركته مــع جميــع القديســين .اشــكر المســيح إلمتيــاز
إيمانــك ،اشــكره مــن صميــم قلبــك .وافــرح اآلن فــي هــذه الســاعة ،وفــي
كل أوان ،ألن المــوت ال يقــدر أن يخفــض فرحــك .وحتــى فــي اليــوم
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األخيــر تظهــر قديس ـاً ألن دم المســيح يطهــرك ويحميــك .فإلــى متــى
تتأخــر فــي االشــتراك بفــرح المســيح؟
ومــن يعــش فــي هــذا اإلمتيــاز واعي ـاً ،يصبــح لطيف ـاً وحليم ـاً فــي
قلبــه ،ومتســامحاً مــع كل النــاس ،ألن ف ـؤاده مفعــم بجــو الســماء.
واألمــور الدنيويــة صــارت لــه ثانويــة .الــرب وحــده أصبــح محــور تفكيـره
للا
وهــدف اشــتياقه ،فيبتهــج عنــد ذكــر مجيئــه ،عالمـاً أن ظهــور مجــد ّ
واقــف علــى عتبــة عصرنــا.
وأعلــن بولــس بســلطانه الرســولي :الــرب قريــب .وبهــذه العبــارة قــرر
برنامج ـاً وموقف ـاً واتجاه ـاً للكنيســة كلهــا .فمســتحيل للمــرء مــن أن
يعيــش مــع إنســان آخــر فــي الخصــام ،وهــو عــارف أن إتيــان الــرب
قريــب .ويضــع قلبــه علــى الغنــى ،إن تيقــن أن العالــم يــزول بضجيــج
للا.
فــي نــار غضــب ّ

إن الــرب يســوع قريــب .وقــد أعلــن بولــس هــذه الكلمــة قبــل ألــف
وتســعمائة ســنة تقريبـاً .فكــم بالحــري لنــا ســبب أن نترقــب فــي كل ثانيــة
وصولــه .وعقربــا الســاعة الكونيــة قــد اقتربــا مــن االلتقــاء للتمــام .فبمــاذا
تفكــر؟ هــل أنــت مســتعد الســتقبال ربــك؟ كيــف أمانتــك تجــاه األمـوال
واألشــياء الموضوعــة مــن اآلخريــن فــي حيازتــك؟ هــل ســارق أنــت أم
أميــن فــي القليــل؟ رِتّــب أمــورك إلــى التمــام قبــل فـوات األوان.
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وهمــوم النــاس تظهــر صغي ـرة أمــام الحــدث العظيــم ،الــذي يجمــع
كل طــرق تاريــخ البشــر .ولكــن رغــم هــذه المبــادئ العظيمــة ،ال يتركنــا
الــرب وحيديــن فــي مشــاكلنا الصغي ـرة .وهــو يمنحنــا منفــذ الصــاة
التــي تشــبه اتصــاالً هاتفيـاً بيــن اإلنســان والســماء .هــل تصلــي؟ فربــك
يســتمع لــك .كــم م ـرة تصلــي فــي النهــار؟ إن يســوع ال ينــام ،بــل إن
عينــاه ترعيانــك .هــل تســمع صوتــه؟ عــادة فــي مخابـرة هاتفيــة ال يتكلــم
للا.
إنســان واحــد ،بــل مــن الجهتيــن .فالصــاة الحقــة هــي مكالمــة مــع ّ
ونحــن نجــاوب علــى خطابــه المعلــن فــي اإلنجيــل ،ونصــب همومنــا
للا ،كأنــك تتكلــم مــع أبيــك .وحدثــه
وخطايانــا أمامــه .فتكلــم مــع ّ
اء بمقاصــد
ألن يســوع أخــوك .إعتــرف بآثامــك جه ـ اًر وكام ـاً ،وال تت ـر َ
صالحــة ،علمـاً أنــك ال تحفظهــا ،ألنــك فاشــل .فاطلــب الغفـران ،وآمــن
ويغيــرك فــي داخــل أخالقــك.
بوعــد تبريــرك .فربــك يحبــك كمــا أنــتّ ،
فيســوع يغيــر األح ـوال والنــاس .فواظــب علــى الصــاة ،ألن قوتنــا
وطاقتنــا ال تصلــح إنســاناً .المســيح هــو المخلــص .والمصلــون هــم
المشــتركون فــي نص ـره .فبــدون الصــاة ،ال حركــة إنتعاشــية .وإن
اســتمررت طيــل حياتــك بالصــاة ألجــل اآلخريــن ،وآمنــت باســتجابة
طلباتــك ،تصبــح مــن أعمــدة هيــكل الــرب .إن دعــاءك يحــرك ذراع
القديــر ،ويســبب حــركات فــي الســماء وجهنــم وعلــى األرض .فــا تنــس
الشــكر ،ألن مواهــب النعمــة ،أكثــر بكثيــر ممــا تفكــر .وربــك المحــب
هــو أعظــم كنــوزك .أســجد لــه وافــرح فــي حضــوره .قــد حــررك إلــى
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انف ـراج وال مبــاالة بنســبة صعوبــات العالــم .فتســتطيع العيــش كطفــل
أمــام الوالــد المســؤول ،وكفتــى يترقــب قبــول العبــد القريــب .إن ربــك
يأتــي قريب ـاً .هــل تفــرح؟
الصــاة :نشــكرك أيهــا اآلب الســماوي ،ألنــك ســكبت فرحــك بروحــك
القــدوس فــي قلوبنــا .اغفــر لنــا حزننــا وهمومنــا الباطلــة،
وطهرنــا لإليمــان الثابــت والشــكر الدائــم واالبتهــاالت الكثيرة
لجيراننــا المنكوبيــن ،لكــي يشــتركوا معنــا بفرحــك ،ويثبت ـوا
فــي مســرتك .ألنــك أنــت رجاؤنــا ،ومجــيء ابنــك القريــب قــد
غيــر اتجــاه تفكيرنــا.
السؤال:
	29.ما سبب فرح المسيحيين؟

للا يحفظنا في فضائله ()٩-٤ :٤
و  -سالم ّ
٧ :٤وســام ٰ ِ ِ
وب ُك ْــم
ــل َي ْح َفــ ُ
ق ُك َّل َع ْق ٍ
ٱلل َّٱلــذي َي ُفــو ُ
ََ ُ ّ
ظ ُقُل َ
ِ
ــيح َي ُســو َع.
َوأَ ْف َك َارُك ْــم ِفــي ٱْل َمس ِ
العالــم يتقاتــل ويصــرخ :الســام الســام! ولكــن البشــر مضطربــون
للا .وبالحقيقــة ليــس العلــي مــع األفـراد
ألنهــم يعيشــون فــي ثــورة ضــد ّ
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والشــعوب ،مؤيــداً لطرقهــم العوجــاء ،بــل ضدهــم وضــدك أيضـاً .فــكل
خطيــة صغي ـرة كانــت أم كبي ـرة هــي تعـ ٍّـد ومحاربــة ّلل .فغضبــه معلــن
علــى كل فجــور النــاس وإثمهــم .وإهمــال الوصايــا يفســد الشــعوب.
فالعالــم كلــه يعصــى القــدوس.
للا فــي محبتــه العظيمــة لــم يهلــك النــاس المتمرديــن .بــل
ولكــن ّ
قــدم للعصــاة صلحــه .فالمســيح مــات لكــي ينتهــي الخصــام بيــن البشــر
وللا .والمقــام مــن بيــن األم ـوات قــال بكلمتــه األولــى بعــد القيامــة إن
ّ
ثمــر موتــه قــد نضــج قائـاً :ســام لكــم.
وهذا الســام اإللهي ،تحقق في المســيحيين منذ حل الروح القدس
للا محبــة ،هكــذا هــو ســام أيضـاً .فــا خصــام
فــي قلوبهــم .فكمــا أن ّ
فــي وحــدة الثالــوث األقــدس .إذ كل أقنــوم يحــب اآلخــر فــي ســام
كامــل ،بــدون تمــرد ،فــي وحــدة مقدســة .وهــذا الــروح روح الســام
والمحبــة والفــرح ،يثبــت فــي قلــوب المؤمنيــن التابعــي يســوع بإنــكار
ـالل نفســه يســكن فيهــم .فيرتــاح القلــب المضطــرب.
أنفســهم .فـ ّ

وال عقــل فــي الدنيــا يســتطيع إدراك الــروح القــدس .ألن الــروح
اإللهــي ليــس روح ـاً مخلوق ـاً محــدوداً كمــا فــي اإلنســان .وحتــى أفــكار
الفيلســوف العبقــري ال شــيء بنســبة روح الخالــق المعــزي ،الــذي يؤكــد
للا فــي ضمائرنــا .والــروح القــدس يفحــص أعمــاق
لنــا صلحنــا مــع ّ
الالهــوت ،ويعلــن لنــا أن القــدوس أبونــا .وال يســتطيع إنســان النطــق
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بهــذه الحقيقــة ،ل ـوال أن روح الــرب يفتــح فمنــا للصــاة كأوالد «أبانــا
الــذي فــي الســماوات».
وكمــا ابتــدأ روح اآلب واالبــن فينــا اإليمــان والحيــاة األبديــة ،هكــذا
يحفظنــا فيهــا .ويشــحذ ضمائرنــا ،ويمــأ أذهاننــا ،ويغلــب التقاليــد
الجامــدة ،ويحفــظ بــاب قلبنــا وي ارقــب األفــكار الخارجــة منــه ،ويقــدس
شــعورنا الباطنــي .فهــو الــذي يثبتنــا فــي يســوع ،ويجعــل أمنياتنــا
وصلواتنــا منســجمة بــإرادة أبينــا الســماوي.
للا فــي المؤمنيــن بالمســيح ،هــو الثــورة الروحيــة
وحلــول روح ّ
العظيمــة فــي إيماننــا .فتتغيــر صــورة اإلنســان الســاقط فــي الحقيقــة،
للا يشــملنا .وقوتــه تدخلنــا فــي رحــاب المســيح .فســبع
ألن جوهــر ّ
عش ـرة م ـرة يســتخدم بولــس فــي رســالته إلــى أهــل فيلبــي هــذه العبــارة
البــارزة« :فــي المســيح» .وقــد وجــد فــي هــذه الكلمــات أصــدق تعبيــر
عمــا أنشــأه الــروح القــدس فينــا .هــل أنــت «فــي المســيح» أو خارجــه؟
اطلــب مــن مخلصــك اليقيــن عــن هــذا الس ـؤال ،ليحــل روحــه فيــك.
وربــك مســتعد أن يبــاركك ،ويمــأك بعنصــر محبتــه ،إن طلبتــه منــه
للا
بشــدة ومواظبــة ،ألن المســيح مــات تمامـاً لهــذه الغايــة ،ليحــل روح ّ
فينــا ويجددنــا ويقدســنا.
للا ســيحفظ كنيســته فــي فيلبــي،
ولقــد كان بولــس متيقن ـاً إن ســام ّ
ويثبتهــا فــي المســيح ،ويقــدس النوايــا .فلــم يتــكل بولــس علــى محــاوالت
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الفيلبييــن إلصــاح أنفســهم ،بــل اتــكل علــى أمانــة المســيح ،وقدرتــه
المتحققــة فــي عمــل روحــه األميــن .فاتــكل عليــه أيض ـاً ،تـ َـر أن روح
للا يغيــر ذهنــك ويعمــل فــي قلبــك ،ويؤكــد لــك غف ـران الخطايــا،
ّ
ويحــذرك مــن الخطايــا ،ويبكتــك علــى كل ظلــم ،ويدفعــك إلــى ســلوك
طاهــر ،ويقويــك ألعمــال المحبــة .كمــا أنــه يكملــك بالنعمــة ،ويمــأك
للا .هــل تريــد أن تتســلم هــذا الــروح المبــارك ،وتستســلم
بمــلء ســام ّ
لــه؟
الصــاة :يــا روح الســام النابــع مــن قلــب اآلب واالبــن ،تعــال إلــى
أذهاننــا وامــأ قلوبنــا ،لنعــرف المســيح مخلصنــا ونحمــده
طيلــة حياتنــا أغلــب رواســب الخطيــة فينــا ،لكيــا يفصلنــا
للا ،فنعيــش فــي انســجام معــه ونحــب
شــيء عــن ّ
أعداءنــا .ال تتركنــا ألننــا بدونــك ال نســتطيع أن نفعــل شــيئاً
أنــت واحــد مــع اآلب واإلبــن ،وال تنســناّ .ثبتنــا فــي الوحــدة
مــع اإلخــوة واألخــوات المولوديــن ثانيــة .ألننــا ال نعــرف
الحيــاة إال فيــك.
السؤال:
للا وماذا يعمل؟
	30.ما هو سالم ّ
ِ
 ٨ :٤أ ِ
َخيـ اًر أَُّي َهــا ِ
ـل،
ٱإل ْخـ َـوُة ُك ُّل َمــا ُهـ َـو َحـ ٌّ
ـقُ ،ك ُّل َمــا ُهـ َـو َجليـ ٌ
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ط ِ
ُك ُّل مــا هــو عـ ِ
اهـٌـرُ ،ك ُّل َمــا ُهـ َـو ُم ِسـٌّـرُ ،ك ُّل
ـاد ٌلُ ،ك ُّل َمــا ُهـ َـو َ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ان َمـ ْـد ٌحَ ،ففــي
َمــا ِص ُ
ـه َح َسـ ٌـن  -إ ْن َكاَنـ ْـت َفضيَل ـ ٌة َوإ ْ
يتـ ُ
ِن َك َ
ٰهـ ِـذ ِه ٱ ْف َت ِكـُـروا.

للا وفرحــه
أرشــد بولــس أعضــاء كنيســة فيلبــي لتتحقــق محبــة ّ
وســامه في حياتها اليومية ،وأن يثبتوا في جو الســماء وســط فوضى
دنيانــا ،فأرشــدهم ليعيش ـوا مــع الذيــن ال يعرفــون المســيح وال يحبونــه.
فبولــس لــم يرفــض الفضائــل اإلنســانية ،ولكــن أيضـاً لــم يأمــر بتنفيذهــا
بــل قــال :فكــروا فيهــا أوالً .وامتحن ـوا مقيــاس النــاس ،وقارن ـوا مبادئهــم
بأثمــار الــروح القــدس.
عــادة يعــرف النــاس بعمــق قلوبهــم ،مــا هــو حــق وعــادل وش ـريف
وطاهــر ونبيــل .مــع العلــم أن بولــس بــدأ جــدول الفضائــل بكلمــة الحــق،
أســاس لــكل الصفــات الحســنة .وأمــا الفالســفة والشــعراء ومؤسســو
األديــان فيطلبــون أيض ـاً بخطــب الهبــة أن يعيــش كل النــاس كرمــاء
ومســتقيمين .ولكــن ليــس عندهــم القــوة لتنفيــذ مثلهــم المتخيلــة .ألنــه
يوجــد عــادة تحــت جلــد اإلنســان المهــذب ،قلــب معقــد مفعــم بالخطيــة
والشــهوات.
وكل تربيــة محترمــة عاليــة ،فإنهــا رغــم تهذيبهــا ال تغيــر الشــر
للا،
داخــل اإلنســان .ولكــن المؤمــن بالمســيح حصــل علــى قــدرة مــن ّ
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لينفــذ المحبــة المبنيــة علــى فــرح الســام .فالمؤمــن ال يكــذب .وإن
ســارع بكذبــة بيضــاء ســهواً ،يعتــرف بهــا أمــام الــذي كــذب عليــه ،طالبـاً
الســماح منــه .والمؤمــن فــي المســيح يبغــض كل نجــس ويبتعــد عــن
الــكالم البــذيء ،ويــدرب نفســه فــي طهــارة يســوع .وهــو أيض ـاً يرفــض
الظلــم ،ويحقــق النظــام مــع النظافــة .ويمــارس االســتقامة والنبــل فــي
حياتــه البيتيــة والمهنيــة .وكذلــك يقــدر الجمــال والصــاح والصــدق
فــي الكتــب والج ارئــد ،ألنــه يحمــل جوهــر الســماء فــي قلبــه .فــكل
هــذه الفضائــل تحتــاج إلــى تمريــن ،وال تخــرج فــي يــوم واحــد مــن قلــب
المؤمــن .فقــد قبــل الفيلبيــون مبــادئ الجــودة والطهــارة حمــداً ،وســمعوا
عنــه عــدة م ـرات ،حتــى تيقنــت عقولهــم وامتــأت قلوبهــم بدوافعــه.
ولكــن أكثــر مــن ذلــك ،قــد أروا تحقيــق نامــوس المحبــة بأعينهــم ،ألن
الرســول جعــل نفســه مقياس ـاً للحيــاة الجديــدة .ولــم يقــل ألصدقائــه:
امتحنـوا ســلوكي كمــا قــال ســابقاً بالنســبة لفضائــل محيطهــم ،بــل أمرهــم
أن يفعل ـوا مثلــه.
للا .وهــذا المجــد تجســد
إن الفضائــل الحقيقيــة هــي ظــل لمجــد ّ
فــي يســوع .ورســله تبعــوه بفــرح وتمثلـوا بــه ،فالمســيح كان حاضـ اًر فــي
بولــس .وصــار قــدوة لــكل المؤمنيــن .فأصبــح أعظــم مــن كل الفالســفة،
كأفالطــون وأرســطو وزرادشــت وغيرهــم .ألنــه عمــل مــا قــال ولــم يتكلــم
للا فيــك جســداً أيضـاً؟ هــل أصبحــت ممثــل
فقــط .هــل صــارت كلمــة ّ
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للا يعمــل بلطفــه فــي قلبــك.
الحــق والصــاح فــي كنيســتك؟ إن ســام ّ
وهــو مســتعد أن يكمــل إيمانــك لتنضــج ثمــار الــروح القــدس فيــك ،ليعــم
ســامك.
الصالة :أيها اآلب ،محبتك تجعلنا نجتهد لنتمم الفضائل الحســنى.
اغفــر لنــا تصرفاتنــا الحمقــاء ،وامنحنــا مــن حكمتــك،
لنســتطيع تمييــز األفــكار والتصرفــات فــي محيطنــا ،لكــي
ننســجم مــع الفضائــل المقبولــة عنــدك ،رافضيــن الكــذب
والظلــم والنجاســة .وال ننكــر الصليــب ،ألن مــن المصلــوب
تجــري قــوة المحبــة فــي قلوبنــا .قدســنا وثبتنــا فــي ابنــك،
لكــي نصبــح قــدوة صالحــة للجميــع حولنــا ،بــدون ريــاء،
ليتمجــد اســمك العظيــم.
السؤال:
ـدرج فــي الفضائــل الــذي ورد فــي رســائل بولــس
	31.مــا هــو التـ ُّ
إلــى أهــل فيلبــي؟
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 - ٧شكر الرسول للهبة المالية
()٢٠-١٠ :٤

ِ
ٱآلن َقـ ْـد أ َْزَهـَـر أَْيضـاً
ُ ١٠ :٤ثـ َّـم ِإّنــي َف ِر ْحـ ُ
ـت ِبٱلـَّـر ِّب ِجـّـداً أل ََّن ُكـ ُـم َ
ِ
مـ َّـرًة ِ
ـه َوٰل ِكـ ْـن َلـ ْـم َت ُكـ ْـن َل ُكـ ْـم
ٱعتَن ُاؤُكـ ْـم ِبــي َّٱلــذي ُكْن ُتـ ْـم َت ْع َتُنوَنـ ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ـاجَ ،فِإّنــي َقـ ْـد
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
ن
أ
ـس
ـ
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١١
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ة
ـ
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ر
ُ
َْ َ ّ
ُ ْ َ ْ َ ٍ
ُفْ َ
َكــو َن م ْك َت ِفيـاً ِبمــا أََنــا ِفيـ ِـه ١٢ .أَعـ ِـرف أ ْ ِ
ـع
َن أ ُ
ـت أ ْ
َت َعَّل ْمـ ُ
ْ ُ
َن أ ََّتضـ َ
َ
ُ
يــع
َس َــت ْف ِض َلِ .فــي ك ِل ش
ــي ٍء َوِفــي َج ِم ِ
ف أَْيضــاً أ ْ
َع ِــر ُ
َوأ ْ
َن أ ْ
ُّ َ ْ
َشــي ِ
َن
َن أ ْ
َسـ َـت ْف ِض َل َوأ ْ
َجــو َعَ ،وأ ْ
َشـ َـب َع َوأ ْ
ـت أ ْ
اء َقـ ْـد َت َدَّرْبـ ُ
َن أ ُ
ٱأل ْ َ
َن أ ْ
ـيح َّٱلـ ِـذي يَّق ِو ِ
ينــي.
ـص ١٣ .أَســت ِطيع كل شـ
ـي ٍء ِفــي ٱْل َم ِسـ ِ
ُ
أَْنُقـ َ
ْ َ ُ ُ َّ َ ْ
فــرح بولــس الرســول دائم ـاً حتــى أثنــاء ســجنه ،ألن المســيح كان
فرحــه وشمســه .فاســتطاع الرســول أن يســتمر فــي الفــرح ،س ـواء كان
في االضطهاد أو الشــركة مع األصدقاء .ألن يســوع حياته .فآمن به
وبإرشــاده المطلــق فــي كل دقيقــة مــن حياتــه .وهكــذا لــم يفارقــه ســروره.
وأرشــد المســيح أهل فيلبي أن يرســلوا لبولس المحبوس هبة مالية.
ولــم يعتبــر بولــس هــذا المــال أهــم شــيء .بــل فــرح باعتنــاء المؤمنيــن
بــه ومحبتهــم الناميــة .فابتهــج جــداً ألجــل نمــو ثمــار الــروح القــدس
فيهــم .وهــذه المحبــة أشــبهت ازدهــار زهــور الربيــع .فالنضــوج يحتــاج
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إلــى وقــت وصبــر.
طوبــى للــذي ال يفتكــر فقــط بخــاص نفســه متهلـاً .بــل ينفــذ أيضـاً
التضحيــة ألجــل اآلخريــن ويعمــل مــا يقــدره قلبــه إليــه .هــل تعــرف أخـاً
مؤمنـاً محتاجـاً؟ فســاعده فــو اًر.
وفتــح بولــس قلبــه لننظــر إلــى مدرســة المبش ـرين التــي تعــارض
مبــادئ وتقاليــد حياتنــا المدنيــة مائــة بالمائــة .فــكان علــى الرســول أن
يتعلــم الجــوع والشــبع ،والصــوم والقناعــة .ألن الــروح القــدس درّبــه
ليعيــش فــي كل الظــروف بــدون تذمــر ،وبــدون أن يعتبــر التقشــف
طريق ـاً وفض ـاً للبــر ،فالصــوم ال يخلصنــا بــل المســيح وحــده الــذي
يحفظنــا.
للا ،تعلــم الرســول أن يغلــب أيضـاً تجــارب
وفــي مدرســة إرشــادات ّ
الغنــى والرفاهيــة .فليــس تملــك المــال خطيــة ،بــل الخطــاة يتصرفــون
بالمــال بــدون محبــة ،وخــارج إش ـراف الــروح القــدس .إن شــيئين
يتطلبــان منــا فن ـاً عظيم ـاً وحكمــة بالغــةِ :
الغنــى والفقــر .وباألســف
ال تــدرب المــدارس والعلــوم واآلداب األوالد لكفــاح البقــاء ،فيفشــلون
عــادة بعالقتهــم بالمــال وتجربــة الغنــى أو الفقــر .أمــا المســيح فيعلمنــا
أن نرضــى بالجــوع ونرحــم فــي الغنــى .ويحررنــا مــن الكبريــاء ،لكيــا
نعتبــر امتــاك المــال أو عــدم وجــوده معنــا مقياسـاً لقيمــة حياتنــا ،ألن
للا متعلقــة باإليمــان والمحبــة والرجــاء ،وليــس بقيمــة
درجــة قبولنــا عنــد ّ
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رصيدنــا فــي البنــك.
فمــن تعلــم فــي مدرســة المســيح يســتطيع أن يعيــش غنيـاً أو فقيـ اًر،
ألنــه قــد تحــرر مــن مطاليــب الدنيــا وتجاربهــا .فهــو بالحقيقــة متعلــم
إذ لديــه قــدرة ال توجــد فــي اآلخريــن .فيحــق لــه القــول مــع الرســول
ــيح َّال ِــذي يَق ِو ِ
«أَســت ِطيع كل ش
ينــي» .وعندئــذ يقبــل
ــي ٍء ِفــي اْل َم ِس ِ
ُ ّ
ْ َ ُ ُ َّ َ ْ
مــن يــد ربــه كل ظــروف الحيــاة بــا تمــرد وال تذمــر .فتجــري منــه
ـي بالمســيح الــذي
قــوى وبــركات كثي ـرة ،ألنــه قــد مــات ألنانيتــه ،وحـ َّ
ينفــذ ســلطانه اإللهــي بواســطة صل ـوات المؤمنيــن وإيمانهــم المشــترك
وشــهاداتهم القويــة.
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع ،قــد تذمرنــا كثيــ اًر فــي الجــوع ونقــص
المــال وارتفــاع األســعار واألمـراض .اغفــر لنــا طمعنــا ،ألنك
أنــت الحــي وتعتنــي بنــا .علمنــا التحــرر مــن تجــارب الفقــر
والغنــى ،مــن مبــادئ الرأســمالية والشــيوعية ،لنتقــدس
حقـاً فيــك ،ونختبــر قدرتــك .إنــك ال تتركنــا ،بــل تعتنــي بنــا
وتحفظنــا لي ـاً نهــا اًر.
السؤال:

	32.لماذا استطاع الرسول الفرح وسط الغنى والفقر؟
ٱش َــتَرْك ُت ْم ِفــي ِض َيق ِتــي.
َ ١٤ :٤غْي َــر أََّن ُك ْــم َف َعْل ُت ْــم َح َســناً ِإ ِذ ْ
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يل ِبُّيــو َن أََّن ِ
ِِ
اء ِة
ُ
١٥وأَْن ُت ْــم أَْيضــاً َت ْعَل ُمــو َن أَُّي َهــا ٱْلف ّ
َ
ــه فــي َب َــد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــن َمك ُدونَّيــةََ ،ل ْــم ُت َش ِ
يســ ٌة
ــت م ْ
ٱإل ْنجيــلَ ،ل َّمــا َخَر ْج ُ
ــارْكني َكن َ
طـ ِ
وِ
احـ َـد ٌة ِفــي ِحسـ ِ
َخـ ِـذ ِإال أَْن ُتـ ْـم َو ْح َد ُكـ ْـمَ 16 .فِإَّن ُكـ ْـم
ـاب ٱْل َع َ
ـاء َوٱأل ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجتــي.
فــي َت َســاُلونيكي أَْيضــاً أَْر َســْل ُت ْم إَل َّ
ــي َم َّــرًة َو َمَّرَتْيــن ل َح َ
َ١٧لْيــس أَِّنــي أَ ْطُلــب ٱْلع ِطَّيــةَ ،بــل أَ ْطُلــب َّ
ٱلث َم َــر ٱْل ُم َت َك ِاث َــر
ُ َ
َ
ُ
َ ْ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ٱسـ َـت ْف َضْل ُت.
ِل ِح َســا ِب ُك ْم ١٨ .ولكنــي قــد ٱســتوفيت كل شـ
ـي ٍء َو ْ
َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ
ِ
ِ
ــن أََب ْفُر ِ
ــن
ــس ٱأل ْ
اء َّٱلتــي ِم ْ
ــت ِم ْ
ْت ِإ ْذ َق ِبْل ُ
ٱم َت َــأ ُ
ود ُت َ
َش َــي َ
َقــد ْ
ِ ِ
ِ
يحــ ًة َم ْقُبوَلــ ًة َمْر ِضَّيــ ًة ِعْن َــد
ــيم َرِائ َحــ ٍة َ
طِّيَبــةٍَ ،ذ ِب َ
عْند ُك ْــمَ ،نس َ
ِٰ
اج ُكــم ِبحس ِ ِ
ٱللَ ١٩ .فَيمــأُ ِإٰل ِهــي ُك َّل ْ ِ ِ
ــاه ِفــي
ّ
ــب غَن ُ
ٱحتَي ْ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ـيح َي ُســو َع َ ٢٠و ّل َوأَبيَنــا ٱْل َم ْجـ ُـد إَلــى َد ْهـ ِـر
ٱْل َم ْجــد فــي ٱْل َمسـ ِ
َّ ِ
ِ
يــن.
يــن .آم َ
ٱلداه ِر َ

شــكر بولــس أهــل كنيســة فيلبــي ألجــل التبرعــات المســتمرة ،التــي
أرســلوها إليــه .وكانــت لــه ثقــة كبي ـرة فيهــم حتــى قبــل تضحياتهــم،
وهــو امتيــاز لــم يمنحــه لكنائــس أخــرى .لكــن الفيلبييــن كانـوا ناضجيــن
بالمحبــة .وربمــا أغنيــاء بالمــال ،حتــى وافــق الرســول علــى قبــول الهبات
المتعــددة .كأنهــم تبرع ـوا للمســيح شــخصياً.
إنمــا احتفــظ أيضـاً تجــاه الفيلبييــن باســتقالله وفخـره .وقــال إنــه غيــر
محتــاج وال يطلــب المــال منهــم ،بــل يفــرح أن يــرى التبرعــات ثمــا اًر
للــروح القــدس فيهــم.
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فليســت محبــة المســيح أفالطونيــة أو عاطفيــة ،بــل عمليــة وتتحــق
بتضحيــات .وتجعــل الموهوبيــن شــركاء المتضايقيــن .ليــت قلوبنــا أكثــر
شــفقة ،فتتغيــر ميزانيــة أموالنــا كليـاً.
وال بــد أن المحبــة تدفعــك فــي كنيســتك إلــى بــذل تبرعــات كبي ـرة.
أليــس عيب ـاً أن بــذر األف ـراد للســينما والطعــم والرحــات أكثــر ممــا
يضحــون لخدمــات كنائســهم؟ كــم تدفــع ســنوياً ثمن ـاً لكتبــك المدرســية
ّ
وتعتبرهــا ضروريــة ،ألنــك تحــب الثقافــة والتقــدم فــي الحيــاة؟ وكــم تدفــع
للا األبديــة؟
ألجــل الكتــب التــي تفســر لــك اإلنجيــل وتشــركك بحيــاة ّ
ندعوك اليوم لتصبح شـريكاً في نفقات كنيســتك .ضع قربان شــكرك،
مناســباً للمواهــب الماديــة والروحيــة المعطــاة لــك .إنــك مديــون لربــك.
للا .بــل قــدم لــه حمــداً وذبيحــة حســب مســؤولية المؤمــن
فــا تســرق ّ
الناضــج.
وهــذه التضحيــة تعنــي ثمــا اًر روحيــة ،إذ حيــث ال يضحــي األف ـراد
ـح
فــي الكنيســة ،فهنــاك عالمــة لمــوت روحــي وأنانيــة بشــعة .ضـ ِّ
علــى األقــل عش ـرة بالمائــة مــن مدخولــك كعطيــة مســرورة ّلل طوع ـاً.
فتتعجــب أي بركــة تمطــر عليــك وعلــى بيتــك.
قــال تاجــر مؤمــن :مــن هــذه الســنة ربحنــا قليـاً ،فعلينــا أن نضحــي
بأكثــر .لقــد فهــم القوانيــن التجاريــة فــي الســماء التــي تعــارض مبــادئ
الدنيــا .إن ّلل كل شــيء وهــو غيــر محتــاج .لكنــه يفــرح مــن كل عطيــة
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صــادرة مــن قلــب شــفوق .فينتظــر شــكرك وتضحيتــك.
وهكــذا فــرح بولــس أيض ـاً ألجــل المــال .ولكنــه لــم ينــس أن يكتــب
رســمياً عــن وصــول المبلــغ الكامــل ،إلب ـراء مســلم المبلــغ.
وفــي فرحــه وشــكره لــم ينظــر للعطيــة اللطيفــة عينهــا ،بــل نظــر إلــى
الوهــاب ،الــذي يحــول قلــوب النــاس كجــداول الميــاه .وأدرك أن الهبــة
َّ
مضحــى بــه هــو
ليســت معطــاة لــه أوالً ،بــل ّلل مباشـرة ،وأن كل قــرش
ّ
للا .ولكــن بمــا أن العلــي رضــي قبــول العطيــة ،هكــذا رضــي
ملــك ّ
بولــس أيضـاً ،أن يتواضــع ويقبــل المســاعدة.
وعبــر عــن إلهــه
ولكــن بنفــس الوقــت انفجــر منــه فخ ـره الرســوليَّ ،
الغنــي وملئــه .فتأكــد بولــس أن اآلب الســماويُ ،يســر بهبــة أهــل فيلبــي،
وســيمطر عليهــم بالبــركات الماديــة والروحيــة ،ألن هــذه هــي فك ـرة
للا أن نضحــي ،كمــا نــرى فــي المســيح الــذي ضحــى بنفســه للخطــاة
ّ
فارتفــع إلــى المجــد اإللهــي .وقدرتــه الغيــر المحــدودة .فكــم بالحــري
يباركنــا اليــوم بــكل مــا عنــده ،أن َّ
تمثلنــا بســيرته المضحيــة الحبيــة.
وهكــذا رفــع بولــس عينيــه فــي نهايــة رســالته إلــى مجــد الثالــوث
األقــدس .كل غنــى وبهــاء وجــال يخــص اآلب واالبــن .وســجود
الرســول يشــبه رجــوع الهبــة إلــى مصدرهــا .فمالــك أيض ـاً هــو لربــك.
للا؟ فمتــى
فمتــى تســجد لــه ،وتضحــي بكنــوزك؟ أليــس فيــك محبــة ّ
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تدفــع حق ـاً؟
الصــاة :أيهــا اآلب ،أنــت تمنحنــا يوميـاً القــوت والكســوة .فســاعدنا
لكيــا نحســد أو نطمــع ،بــل نعطــي بســخاء .فــا يصبــح
المــال إلهنــا .إنمــا نثبــت عبيــد رحمتــك ،ونضحــي بفــرح
وحكمــة .امألنــا بمحبتــك لكــي نتبــع المســيح فــي بــذل
الــذات والمــال عمليــاً .فنتبعــه أيضــاً إلــى المجــد ،ألنــك
أنــت المجيــد مــع ابنــك فــي وحــدة الــروح القــدس .آميــن.
السؤال:

	33.ماذا َّ
تعلمت من حساب وشكر الرسول؟
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 - ٨خاتمة الرسالة بالنعمة ()٢٣-٢١ :٤
ــيح َي ُســو َعُ .ي َســِّل ُم
:٤
يــس ِفــي ٱْل َم ِس ِ
٢١ســِّل ُموا َعَلــى ُك ِّل ِقِّد ٍ
َ
َّ ِ
ين م ِعي ٢٢ .يسـِّلم عَلي ُكم ج ِميع ٱْل ِقِّد ِ
ِ
ـين
يسـ َ
َُ ُ َ ْ ْ َ ُ
َعَلْي ُك ُم ٱإل ْخ َوُة ٱلذ َ َ
وال ِس َّــيما َّٱل ِذيــن ِمــن بي ِ
ــت َقْي َص َــرِ ٢٣ .ن ْع َمــ ُة َرّبَِنــا َي ُســو َع
َ ْ َْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـع َجميع ُكـ ْـم .آميـ َـن.
ٱْل َمسـ ِ
ـيح َمـ َ
المحبــة تبتهــل وتهــدي الهدايــا وتكتــب الرســائل ،لتبرهــن بهــذا عــن
نفســها للبعيديــن ،فيفرحـوا ويتشــجعوا ويشــتركوا فــي البركــة.
فطلــب بولــس مــن مســتلمي رســالته أن يســلموا لــه علــى كل قديــس
فــي المســيح عندهــم ،الــذي ثبــت فــي المســيح ونعمتــه ،ليتأكــد الجميــع
بالوحــدة الروحيــة ،سـواء كانـوا مســجونين أو أحـ ار اًر .فهــل أنــت قديــس
مرتبــط مــع المؤمنيــن؟ طبعـاً ال تكــون قديسـاً إن نظــرت إلــى ماضيــك
ونفســك .ولكــن إن آمنــت بالمســيح ،يمنحــك حقوق ـاً وقــوى أبديــة،
ويجعــل منــك خادم ـاً ّلل .وكل مــن يخــدم الــرب ،هــو ملكــه المقــدس
المفــروز لخدمتــه.
ونؤكــد لــك أننــا نصلــي ألجلــك باســتمرار .ولكننــا ال نصلــي ألجلــك
ونســلم عليــك لوحدنــا فقــط ،بــل المســيح بالــذات يعرفــك ويشــفع بــك،
فلتعــرف يقين ـاً أنــه يدفعنــا لإليمــان ألجلــك .كمــا أنــه يرشــد جميــع
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القديســين ليصل ـوا ألجلــك ،ألن الــرب علــم فــي صالتــه الربانيــة كل
فيضمونــك فــي صالتهــم
أتباعــه أن يصل ـوا فــي صيغــة «نحــن».
ّ
أيض ـاً .أدرك أن جميــع القديســين األحيــاء ،يبتهلــون ألجلــك كل يــوم
وفــي كل مــكان علــى األرض .وإن غربــت الشــمس فــي منطقــة مــن
كرتنــا األرضيــة ،فإنهــا تشــرق علــى األخــرى بنفــس الوقــت .فسلســلة
الصــاة المســيحية ال تنتهــي .فهــل أنــت حلقــة فيهــا؟
وشــهد بولــس خاصــة أن بعــض عبيــد وأع ـوان القيصــر ،آمن ـوا
بالمســيح وتقدس ـوا فــي ســلوكهم .ودخــول اإلنجيــل إلــى حاشــية
اإلمبراطور يعتبر عجيبة ،ألنهم عاشـوا في محيط يكرم فيه القيصر
كإلــه .فه ـؤالء المؤمنــون أدرك ـوا المســيح ربهــم ،وترك ـوا إلههــم القديــم
للا الحــي بعــزم وثبــات ،رغــم خطــر االضطهــاد والجــو المخيــف
إلــى ّ
حولهــم.
وهــذا يؤكــد لــك أن ليــس أحــد فــي محيطــك أيض ـاً يقــدر علــى
معارضــة ظفــر اإلنجيــل ،رغــم مــا ظهــر مــن فــوز الســلطات المضــادة
للا مؤقت ـاً .فــي أيامنــا ال يتذكــر أحــد القيصــر ،الــذي تســلط
لملكــوت ّ
أيــام بولــس .ولكــن مالييــن المؤمنيــن باســم يســوع يعتبرونــه المخلــص
الوحيــد.
وال تنس أننا جميعاً في ســباق الفرح .هذا الفرح الذي ال ينتج من
تلقــاء أنفســنا بــل مــن المســيح الــذي يغطــي ضعفنــا بنعمتــه العظيمــة،
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ـالل القــدوس
ويطهرنــا بدمــه كل يــوم مــن آثامنــا .ويقدســنا إلــى التمــام .فـ ّ
قبلــك ،وإن تعبــت أو وقعــت فيوقفــك علــى رجليــك لتســير معنــا فــي
موكــب انتصــار المقــام مــن بيــن األمـوات.
إن المســيح حــي .وهــو ضامــن إيمانــك ،ويقــوي رجــاءك ،ويســند
محبتــك .وهــو مخلصــك .فانقــل هــذه النعمــة إلــى الكثيريــن ،ليتغيــروا
ويثبت ـوا معنــا فــي حيــاة الثالــوث األقــدس .فيــزداد فــي عالــم الشــقاء
الســام والفــرح فــي المســيح.
الصــاة :أيهــا الــرب يســوع المســيح ،أنــت ســبب فرحنــا .ألنــك
فديتنــا وثبتنــا فــي ســرورك .وســتكلمنا بالنعمــة .بــارك
خصوص ـاً المنعزليــن فــي أمتنــا ،الذيــن ال يعرفــون قديس ـاً
فــي محيطهــم .كــن قريبـاً لهــم وصــل فيهــم ليختبــروا قوتــك
المخلصــة وحفظــك .طهرهــم باســمك إلــى األبــد ،لنعايــن
بعضنــا بعضــاً فــي مســرة مجــدك األبــدي .آميــن.
السؤال:
	34.كيــف تتعلــق الكلمــات الثــاث ببعــض ،المســيح والنعمــة
والقديســين؟
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المسابقة لرسالة فيلبي
أيهــا األخ أجــب علــى هــذه األســئلة لترســخ معلوماتــك فــي كتــاب
للا وتأخــذ منــا جائ ـزة الكتــاب الــذي تختــاره مــن قائمــة مطبوعاتنــا.
ّ
والحــد األدنــى للنجــاح هــو أن تجيــب علــى ســبعة وعش ـرين س ـؤاالً
بص ـواب.
1.متى وأين كتب بولس هذه الرسالة؟

2.ماذا كانت أهم الحوادث عند تأسيس كنيسة فيلبي؟

3.ما سبب وغاية هذه الرسالة؟

4.بماذا تمتاز هذه الرسالة على رسائل بولس األخرى؟

5.مــاذا تعنــي العبــارات (يســوع المســيح) و(فــي المســيح) و(عبــد
المسيح)؟

6.ما هي المعاني البارزة في البركة الرسولية؟

7.ما هو مضمون صالة بولس ألجل أهل فيلبي األحباء؟

8.كيف أحب بولس أهل فيلبي .وماذا صلى ألجلهم؟
9.لماذا فرح الرسول في السجن؟

	10.لمــاذا تيقــن بولــس أنــه فــي المحكمــة ســيكون لــه األفضــل،
مهمــا كان نوعيــة الحكــم؟
	11.لماذا سمى بولس الحياة بالنسبة له أنها المسيح؟
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	12.كيف أرشد بولس كنيسته إلى الكفاح المسيحي؟

	13.كيف نحصل في كنيستنا على وحدة القلوب واألفكار؟
	14.ماذا يعلمنا تجسد المسيح؟

	15.مــا هــو االســم األعلــى ليســوع واللقــب الفريــد ّلل واللــذان تعتــرف
بهما كل كنيسة بفرح؟

	16.لمــاذا يجــب علينــا إتمــام خالصنــا بخــوف ورعــدة مــا دام قــد
أكملــه يســوع علــى الصليــب؟

	17.لماذا طلب بولس إلى الناس أن يعملوا كل شــيء بال دمدمة
وال مجادلة؟
	18.كيف اعتبر الرسول قتله بالسيف لخدمة الكنيسة؟
	19.ما هي الصفات البارزة في تيموثاوس؟

	20.ما هي األلقاب التي منحها بولس ألبفرودتس؟

	21.كيف يستطيع الرسول أن يأمرنا « إفرحوا في الرب»؟
	22.لماذا سمى بولس معلمي الختان كالباً؟
	23.ماذا كان بولس قبل ظهور المسيح له وبعد ظهوره؟
	24.ماذا يتضمن إيماننا بالمسيح؟

	25.ماذا يعني فكر الكمال عند المسيحيين؟

	26.لماذا تكون شهادة السلوك مهمة أكثر من شهادة كالمك؟
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	27.ما هدف المسيح بأجسادنا البشرية وكيف يحقق مقاصده؟

	28.كيف نحافظ على الوحدة في الكنيسة؟
	29.ما سبب فرح المسيحيين؟

للا وماذا يعمل؟
	30.ما هو سالم ّ
	31.مــا هــو التــدرج بالفضائــل الــذي ورد فــي رســائل بولــس إلــى
أهــل فيلبــي؟
	32.لماذا استطاع الرسول الفرح وسط الغنى والفقر؟
	33.ماذا تعلمت من حساب وشكر الرسول؟

	34.كيــف تتعلــق الكلمــات الثــاث ببعــض ،المســيح والنعمــة
والقديســين؟

.

.

.
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