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اوس األحد الثالث من زمن القيامة: ظهور يسوع لتلميذَي عمَّ عنوان األحد

١صفحة

(٢ طيم ٢: ٨-١٣)
لِ دَاوُد،  نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ ـَسِ وعَ امل ْ يَسُ ي، تَذَكَّر ْنِ ْتَ يا اب ٨ يا إخوَتِي، وأَن

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ بِحَ
يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ ـَشَ لُ امل تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ

يحِ  َسِ َالصِ في امل ا على اخل م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ ـُخْ لِ امل نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذلِكَ أَصْ
َبَدِيّ. دِ األ ـَجْ عَ امل وعَ مَ يَسُ

هُ، عَ يَ مَ هُ نَحْ عَ تْنَا مَ ة: إِنْ مُ ادِقَةٌ هِيَ الكَلِمَ ١١ صَ
ْنَا، ر ْنَاهُ يُنْكِ ْكَر هُ، وإِنْ أَن عَ ْلِكْ مَ ْنَا منَ بَر ١٢ وإِنْ صَ

هُ! سَ رَ نَفْ ُ أَنْ يُنْكِ دِر َّهُ ال يَقْ َن ينًا، أل ى أَمِ وَ يَبْقَ هُ نَاءَ فَ ١٣ وإِنْ كُنَّا غَيرَ أُمَ

مقدّمة
ل بشخصيَّات ثالث: طيموتاوس في الرسالة (٢ طيم ٢:  في األحد الثَّالث من زمن القيامة نتأمَّ
ا من بني  اوس في اإلجنيل (لو ٢٤: ١٣-٣٥)؛ إنّهم أشخاصٌ اختبروا املسيح قائمً ٨-١٣) وتلميذَي عمَّ

ت حياتهم به.  بِعَ األموات وطُ
ًا كثيرة مثل:  في الفصل الثَّاني من الرسالة الثانية إلى تلميذه طيموتاوس، استعار بولس صوَر
ول هذه  ل" (٢: ١٥)، و"إناء" (٢: ٢١). وحَ صارِع" (٢: ٥)، "حارِث" (٢: ٦)، "عامِ "جندي" (٢: ٣، ٤)، "مُ
وَر، بنى بولس شخصيَّةً جميلة للفضائل الَّتي على تلميذ املسيح أن يتحلَّى بها. لم يكن  الصُّ
ا إلى أن يساعد اآلخرين على  ب، بل أيضً سْ طيموتاوس في حاجةٍ إلى التمتُّع بتلك الفضائل فحَ

عيشها.

شرح اآليات
لِ دَاوُد،  نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ ـَسِ وعَ امل ْ يَسُ ي، تَذَكَّر ْنِ ْتَ يا اب ٨ يا إخوَتِي، وأَن

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ بِحَ
ف بها: أن  في هذا الفصل من الرسالة، قدَّم بولس لطيموتاوس سبع ميزات وجب أن يتصَّ
ر يستطيع أن يفعل  ن مبشّ َّه ما مِ "يتشدَّد بالنَّعمة الَّتي في املسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ١)، ألن
شيئًا من دون املعونة اإللهيَّة، وال بدَّ له من أن يبني عالقة شخصيَّة مع اهللا؛ أن "يستودع هذه 

   

ْنَا، ر ْنَاهُ يُنْكِ ْكَر هُ، وإِنْ أَن عَ ْلِكْ مَ ْنَا منَ بَر ١٢ وإِنْ صَ
هُ! سَ رَ نَفْ ُ أَنْ يُنْكِ دِر َّهُ ال يَقْ َن ينًا، أل ى أَمِ وَ يَبْقَ هُ نَاءَ فَ ١٣ وإِنْ كُنَّا غَيرَ أُمَ

َّة الروحيَّة بنشيد الغلبة واالنتصار. هذا هو النَّشيد الذَّي يليق  يختم بولس كالمه على اجلندي
َّه نشيد اإلميان باملسيح  بكلّ جنديٍّ روحيّ ليسوع املسيح، أن يتغنَّى به أثناء صراعه ضدَّ املوت. إن
القائم من بني األموات. فيه نُعلن قبولنا املوت معه لنتمتَّع باحلياة فيه؛ نحتمل اآلالم بصبرٍ لكي 
ا أمام أبيه، و"إن أنكرناه يُنكرنا" (راجع  منلِكَ معه؛ ونعترف به أمام الناس، لكي يعترف بنا هو أيضً
متَّى ١٠: ٣٢-٣٣). نحن واثقون من قوَّة فادينا: "صادقةٌ هي الكلمة". هذه العبارة استخدمها بولس 
غالبًا (راجع ١ طيم ١: ١٥؛ ٣: ١؛ ٤:٨، ٩؛ ٢ طيم ٢: ١١؛ طي ٣: ٨). ووراء عبارة بولس هذه، نرى رغبته 
َّه:  في تشجيع طيموتاوس وجميع املسيحيّني على أن يكونوا أمناء بغضّ النَّظر عن محنتهم. ألن

 . َّبّ تنا معه نحيَ معه" (٢ طيم ٢: ١١). فاملوت ليس خبيثًا إذا كان يقود إلى احلياة مع الر "إن مُ

خالصة روحيّة
رسالة القدّيس بولس الثانية إلى تلميذه طيموتاوس غنيَّة جدًّا بتوجيهاتٍ عمليَّة، لكلّ من 
يريد اتّباع املسيح في حياته اليوميَّة، وليس فقط في املناسبات واألعياد. يدعو بولس تلميذه 
طيموتاوس، في مطلع املقطع الَّذي اختارته الليتورجيَّا املارونيَّة لهذا األحد (٢ طيم ٢: ٨-١٣)، 
الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨). يتذكَّر االنسان حدثًا أو  إلى "تذكُّر يسوع املسيح 
ا يشير إليه أو  د ذكراه، فيعود إلى أعماق ذاكرته باحثًا عمَّ َّف إليه أو لم يستَعِ ا لم يتعر شخصً
يسوع  "تذكُّر  إلى  منَّا  واحدٍ  كلَّ  بولس  القدّيس  يدعو  طيموتاوس،  خالل  فمن  فيه.  يربطه 
الرَّجل  تذكُّر  ا  املطلوب طبعً ليس  نتذكَّره"!  املسيح كي  ننسَ  "لم  يب:  جنُ قد  ا  رمبَّ املسيح". 
التاريخيّ يسوع الَّذي "تألَّم ومات وقبر وقام"، بل سؤال الذَّات في عمق أعماقها حول مدى تأثُّرها 
د "من أجلنا ومن أجل خالصنا" (قانون اإلميان)، ومدى سعينا لعيش تعاليمه  بهذا اإلله املتجسّ

عمليًّا مع الناس.
املؤمن ما هو إالَّ "جندي صالح" (٢ طيم ٢: ٣) مكلَّفٌ بأن "يصارع" حتت راية املسيح من دون أن 
ا متَّى ٢٥: ٦-٣٤). والصراع يجب أن يكون  "ينهمك في األمور املعيشيَّة" (٢ طيم ٢: ٤؛ راجع أيضً
َّبّ يسوع عطاياه وننسبها إلى أنفسنا، فإذا  "حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)، أي أن ال نسرق من الر
ب كلَّ هذا  ؛ لكن علينا أن ال ننسُ ، وقوَّةً، وتعزيةً ي يسوع سنأخذ حياةً، وغلبةً ما جلسنا عند قدمَ
ا طريق  إلى أنفسنا. "فكلُّ عطيَّةٍ صاحلة هي نازلة من فوق من عند أبي األنوار" (يع ١: ١٧). أمَّ
الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨)، فهو سبر أغوار  املؤمن لـــ "تذكُّر يسوع املسيح 
"الكلمة الَّتي ال تُقيَّد" (٢ طيم ٢: ٩)، لــ "يضطرم القلب" (لو ٢٤: ٣٢) كما اضطرم قلب 

اوس.  التلميذَين على طريق عمَّ

ات كجندي صالح  ا؛ أن "يحتمل املشقَّ احلقائق ألناسٍ أمناء" (٢ طيم ٢: ٢) ليتشدَّدوا هم أيضً
للمسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ٣)؛ أن "يُصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)؛ أن يكون "احلارث الَّذي 
َّه من دون تعبٍ في اخلدمة، ال ميكنه أن يضمن الثمار املرجوَّة؛ أن يرجع  يتعب" (٢ طيم ٢: ٦)، ألن
ا في كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧)؛ وأن "يتذكَّر يسوع املسيح الَّذي قام  َّبّ "ليعطيه فهمً ا إلى الر دومً
ع النفوس القلقة، ومحبَّته  من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨) في قدرته (املسيح القائم يشجّ
َّة الَّتي  ا بالذري َّته ("من نسل داود" الَّذي ال يرتبط باملسيح فقط، بل أيضً تعطي احلياة)؛ وذري

توصف كجزءٍ من تدبير اهللا اخلالصيّ) ووعوده (خالص اجلميع).
قام املسيح نفسه بهذا الصراع ضدَّ املوت، فدخل إليه لكي يكسر شوكته في عقر داره. فقد 
د املسيح لكي يدخل باجلسد إلى املوت، وال يستطيع املوت أن يحبسه وال الفساد أن  جتسَّ
َّة. هذا هو موضوع كرازة  يقترب منه. قام بسلطانه لكي يُقيمنا معه ويُدخلنا احلياة األبدي

بولس، إذ يقول: "بحسب إجنيلي". 

يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ ـَشَ لُ امل تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ
يحِ  َسِ َالصِ في امل ا على اخل م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ ـُخْ لِ امل نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذلِكَ أَصْ

َبَدِيّ. دِ األ ـَجْ عَ امل وعَ مَ يَسُ
ّ الَّذي لم  ات حتَّى القيود كمذنبٍ وفاعل شرّ (راجع يو ١٨: ٣٠)، مع أنّه البار إحتمل املسيح املشقَّ
جرِم". كانت قيود  ات حتَّى القيود كمُ يعرف اخلطيئة (٢ قور ٥: ٢١). كذلك، احتمل بولس "املشقَّ
ا كان فيه البعض يخجلون من قيوده (راجع ٢  ، "قيودًا"، في زمنٍ رمبّ بولس تشمل، على األقلّ
رور في  طيم ١: ١٦). أعطى بولس أسباب آالمه في هاتَني اآليتَني. ال ميكن ألحد أن يجد السُّ
ا فل ١: ١٥-٢٠).  السجن، ولكنَّ فرح بولس ممكن ألنَّ "كلمة اهللا ال تُقيَّد" (٢ طيم ٢: ٩؛ راجع أيضً
ال ميكن لإلنسان أن يسيطر أو أن ينتصر على كلمة اهللا. الكلمة الَّتي هي في قلب بولس 
َّها كلمة اهللا  َّة، ألن َّة لتنتَزع منه هذه احلرّي أطلقته من أسوار سجنه. لم تكن هناك قوَّةٌ بشري

ال كلمته. 
بعد أن قدَّم بولس املسيح مثاالً على احتمال اآلالم والقيود من أجل خالصنا، عاد ليقدّم نفسه 
مثالً اقتفى آثار سيّده، إذ يقول: "لذلك أصبر على كلّ شيءٍ من أجل اخملتارين، ليحصلوا هم 
ا على اخلالص في املسيح يسوع مع اجملد األبديّ" (٢ طيم ٢: ١٠). عرف بولس ما كان يفعل،  أيضً
َّه إن كان اهللا  ، ألن وآالمه لم تكن حماقة. آالمه جعلت اآلخرين يؤمنون. تألَّم بولس وهو راضٍ

َّه يليق به أن يحتمل كلَّ شيءٍ من أجلهم لينالوا هم اخلالص. اختارهم فإن

هُ، عَ يَ مَ هُ نَحْ عَ تْنَا مَ ة: إِنْ مُ ادِقَةٌ هِيَ الكَلِمَ ١١ صَ

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(٢ طيم ٢: ٨-١٣)
لِ دَاوُد،  نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ ـَسِ وعَ امل ْ يَسُ ي، تَذَكَّر ْنِ ْتَ يا اب ٨ يا إخوَتِي، وأَن

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ بِحَ
يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ ـَشَ لُ امل تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ

يحِ  َسِ َالصِ في امل ا على اخل م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ ـُخْ لِ امل نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذلِكَ أَصْ
َبَدِيّ. دِ األ ـَجْ عَ امل وعَ مَ يَسُ

هُ، عَ يَ مَ هُ نَحْ عَ تْنَا مَ ة: إِنْ مُ ادِقَةٌ هِيَ الكَلِمَ ١١ صَ
ْنَا، ر ْنَاهُ يُنْكِ ْكَر هُ، وإِنْ أَن عَ ْلِكْ مَ ْنَا منَ بَر ١٢ وإِنْ صَ

هُ! سَ رَ نَفْ ُ أَنْ يُنْكِ دِر َّهُ ال يَقْ َن ينًا، أل ى أَمِ وَ يَبْقَ هُ نَاءَ فَ ١٣ وإِنْ كُنَّا غَيرَ أُمَ

مقدّمة
ل بشخصيَّات ثالث: طيموتاوس في الرسالة (٢ طيم ٢:  في األحد الثَّالث من زمن القيامة نتأمَّ
ا من بني  اوس في اإلجنيل (لو ٢٤: ١٣-٣٥)؛ إنّهم أشخاصٌ اختبروا املسيح قائمً ٨-١٣) وتلميذَي عمَّ

ت حياتهم به.  بِعَ األموات وطُ
ًا كثيرة مثل:  في الفصل الثَّاني من الرسالة الثانية إلى تلميذه طيموتاوس، استعار بولس صوَر
ول هذه  ل" (٢: ١٥)، و"إناء" (٢: ٢١). وحَ صارِع" (٢: ٥)، "حارِث" (٢: ٦)، "عامِ "جندي" (٢: ٣، ٤)، "مُ
وَر، بنى بولس شخصيَّةً جميلة للفضائل الَّتي على تلميذ املسيح أن يتحلَّى بها. لم يكن  الصُّ
ا إلى أن يساعد اآلخرين على  ب، بل أيضً سْ طيموتاوس في حاجةٍ إلى التمتُّع بتلك الفضائل فحَ

عيشها.

شرح اآليات
لِ دَاوُد،  نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ ـَسِ وعَ امل ْ يَسُ ي، تَذَكَّر ْنِ ْتَ يا اب ٨ يا إخوَتِي، وأَن

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ بِحَ
ف بها: أن  في هذا الفصل من الرسالة، قدَّم بولس لطيموتاوس سبع ميزات وجب أن يتصَّ
ر يستطيع أن يفعل  ن مبشّ َّه ما مِ "يتشدَّد بالنَّعمة الَّتي في املسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ١)، ألن
شيئًا من دون املعونة اإللهيَّة، وال بدَّ له من أن يبني عالقة شخصيَّة مع اهللا؛ أن "يستودع هذه 

   

ْنَا، ر ْنَاهُ يُنْكِ ْكَر هُ، وإِنْ أَن عَ ْلِكْ مَ ْنَا منَ بَر ١٢ وإِنْ صَ
هُ! سَ رَ نَفْ ُ أَنْ يُنْكِ دِر َّهُ ال يَقْ َن ينًا، أل ى أَمِ وَ يَبْقَ هُ نَاءَ فَ ١٣ وإِنْ كُنَّا غَيرَ أُمَ

َّة الروحيَّة بنشيد الغلبة واالنتصار. هذا هو النَّشيد الذَّي يليق  يختم بولس كالمه على اجلندي
َّه نشيد اإلميان باملسيح  بكلّ جنديٍّ روحيّ ليسوع املسيح، أن يتغنَّى به أثناء صراعه ضدَّ املوت. إن
القائم من بني األموات. فيه نُعلن قبولنا املوت معه لنتمتَّع باحلياة فيه؛ نحتمل اآلالم بصبرٍ لكي 
ا أمام أبيه، و"إن أنكرناه يُنكرنا" (راجع  منلِكَ معه؛ ونعترف به أمام الناس، لكي يعترف بنا هو أيضً
متَّى ١٠: ٣٢-٣٣). نحن واثقون من قوَّة فادينا: "صادقةٌ هي الكلمة". هذه العبارة استخدمها بولس 
غالبًا (راجع ١ طيم ١: ١٥؛ ٣: ١؛ ٤:٨، ٩؛ ٢ طيم ٢: ١١؛ طي ٣: ٨). ووراء عبارة بولس هذه، نرى رغبته 
َّه:  في تشجيع طيموتاوس وجميع املسيحيّني على أن يكونوا أمناء بغضّ النَّظر عن محنتهم. ألن

 . َّبّ تنا معه نحيَ معه" (٢ طيم ٢: ١١). فاملوت ليس خبيثًا إذا كان يقود إلى احلياة مع الر "إن مُ

خالصة روحيّة
رسالة القدّيس بولس الثانية إلى تلميذه طيموتاوس غنيَّة جدًّا بتوجيهاتٍ عمليَّة، لكلّ من 
يريد اتّباع املسيح في حياته اليوميَّة، وليس فقط في املناسبات واألعياد. يدعو بولس تلميذه 
طيموتاوس، في مطلع املقطع الَّذي اختارته الليتورجيَّا املارونيَّة لهذا األحد (٢ طيم ٢: ٨-١٣)، 
الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨). يتذكَّر االنسان حدثًا أو  إلى "تذكُّر يسوع املسيح 
ا يشير إليه أو  د ذكراه، فيعود إلى أعماق ذاكرته باحثًا عمَّ َّف إليه أو لم يستَعِ ا لم يتعر شخصً
يسوع  "تذكُّر  إلى  منَّا  واحدٍ  كلَّ  بولس  القدّيس  يدعو  طيموتاوس،  خالل  فمن  فيه.  يربطه 
الرَّجل  تذكُّر  ا  املطلوب طبعً ليس  نتذكَّره"!  املسيح كي  ننسَ  "لم  يب:  جنُ قد  ا  رمبَّ املسيح". 
التاريخيّ يسوع الَّذي "تألَّم ومات وقبر وقام"، بل سؤال الذَّات في عمق أعماقها حول مدى تأثُّرها 
د "من أجلنا ومن أجل خالصنا" (قانون اإلميان)، ومدى سعينا لعيش تعاليمه  بهذا اإلله املتجسّ

عمليًّا مع الناس.
املؤمن ما هو إالَّ "جندي صالح" (٢ طيم ٢: ٣) مكلَّفٌ بأن "يصارع" حتت راية املسيح من دون أن 
ا متَّى ٢٥: ٦-٣٤). والصراع يجب أن يكون  "ينهمك في األمور املعيشيَّة" (٢ طيم ٢: ٤؛ راجع أيضً
َّبّ يسوع عطاياه وننسبها إلى أنفسنا، فإذا  "حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)، أي أن ال نسرق من الر
ب كلَّ هذا  ؛ لكن علينا أن ال ننسُ ، وقوَّةً، وتعزيةً ي يسوع سنأخذ حياةً، وغلبةً ما جلسنا عند قدمَ
ا طريق  إلى أنفسنا. "فكلُّ عطيَّةٍ صاحلة هي نازلة من فوق من عند أبي األنوار" (يع ١: ١٧). أمَّ
الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨)، فهو سبر أغوار  املؤمن لـــ "تذكُّر يسوع املسيح 
"الكلمة الَّتي ال تُقيَّد" (٢ طيم ٢: ٩)، لــ "يضطرم القلب" (لو ٢٤: ٣٢) كما اضطرم قلب 

اوس.  التلميذَين على طريق عمَّ

٢صفحة

ات كجندي صالح  ا؛ أن "يحتمل املشقَّ احلقائق ألناسٍ أمناء" (٢ طيم ٢: ٢) ليتشدَّدوا هم أيضً
للمسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ٣)؛ أن "يُصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)؛ أن يكون "احلارث الَّذي 
َّه من دون تعبٍ في اخلدمة، ال ميكنه أن يضمن الثمار املرجوَّة؛ أن يرجع  يتعب" (٢ طيم ٢: ٦)، ألن
ا في كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧)؛ وأن "يتذكَّر يسوع املسيح الَّذي قام  َّبّ "ليعطيه فهمً ا إلى الر دومً
ع النفوس القلقة، ومحبَّته  من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨) في قدرته (املسيح القائم يشجّ
َّة الَّتي  ا بالذري َّته ("من نسل داود" الَّذي ال يرتبط باملسيح فقط، بل أيضً تعطي احلياة)؛ وذري

توصف كجزءٍ من تدبير اهللا اخلالصيّ) ووعوده (خالص اجلميع).
قام املسيح نفسه بهذا الصراع ضدَّ املوت، فدخل إليه لكي يكسر شوكته في عقر داره. فقد 
د املسيح لكي يدخل باجلسد إلى املوت، وال يستطيع املوت أن يحبسه وال الفساد أن  جتسَّ
َّة. هذا هو موضوع كرازة  يقترب منه. قام بسلطانه لكي يُقيمنا معه ويُدخلنا احلياة األبدي

بولس، إذ يقول: "بحسب إجنيلي". 

يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ ـَشَ لُ امل تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ
يحِ  َسِ َالصِ في امل ا على اخل م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ ـُخْ لِ امل نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذلِكَ أَصْ

َبَدِيّ. دِ األ ـَجْ عَ امل وعَ مَ يَسُ
ّ الَّذي لم  ات حتَّى القيود كمذنبٍ وفاعل شرّ (راجع يو ١٨: ٣٠)، مع أنّه البار إحتمل املسيح املشقَّ
جرِم". كانت قيود  ات حتَّى القيود كمُ يعرف اخلطيئة (٢ قور ٥: ٢١). كذلك، احتمل بولس "املشقَّ
ا كان فيه البعض يخجلون من قيوده (راجع ٢  ، "قيودًا"، في زمنٍ رمبّ بولس تشمل، على األقلّ
رور في  طيم ١: ١٦). أعطى بولس أسباب آالمه في هاتَني اآليتَني. ال ميكن ألحد أن يجد السُّ
ا فل ١: ١٥-٢٠).  السجن، ولكنَّ فرح بولس ممكن ألنَّ "كلمة اهللا ال تُقيَّد" (٢ طيم ٢: ٩؛ راجع أيضً
ال ميكن لإلنسان أن يسيطر أو أن ينتصر على كلمة اهللا. الكلمة الَّتي هي في قلب بولس 
َّها كلمة اهللا  َّة، ألن َّة لتنتَزع منه هذه احلرّي أطلقته من أسوار سجنه. لم تكن هناك قوَّةٌ بشري

ال كلمته. 
بعد أن قدَّم بولس املسيح مثاالً على احتمال اآلالم والقيود من أجل خالصنا، عاد ليقدّم نفسه 
مثالً اقتفى آثار سيّده، إذ يقول: "لذلك أصبر على كلّ شيءٍ من أجل اخملتارين، ليحصلوا هم 
ا على اخلالص في املسيح يسوع مع اجملد األبديّ" (٢ طيم ٢: ١٠). عرف بولس ما كان يفعل،  أيضً
َّه إن كان اهللا  ، ألن وآالمه لم تكن حماقة. آالمه جعلت اآلخرين يؤمنون. تألَّم بولس وهو راضٍ

َّه يليق به أن يحتمل كلَّ شيءٍ من أجلهم لينالوا هم اخلالص. اختارهم فإن

هُ، عَ يَ مَ هُ نَحْ عَ تْنَا مَ ة: إِنْ مُ ادِقَةٌ هِيَ الكَلِمَ ١١ صَ



(٢ طيم ٢: ٨-١٣)
لِ دَاوُد،  نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ ـَسِ وعَ امل ْ يَسُ ي، تَذَكَّر ْنِ ْتَ يا اب ٨ يا إخوَتِي، وأَن

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ بِحَ
يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ ـَشَ لُ امل تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ

يحِ  َسِ َالصِ في امل ا على اخل م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ ـُخْ لِ امل نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذلِكَ أَصْ
َبَدِيّ. دِ األ ـَجْ عَ امل وعَ مَ يَسُ

هُ، عَ يَ مَ هُ نَحْ عَ تْنَا مَ ة: إِنْ مُ ادِقَةٌ هِيَ الكَلِمَ ١١ صَ
ْنَا، ر ْنَاهُ يُنْكِ ْكَر هُ، وإِنْ أَن عَ ْلِكْ مَ ْنَا منَ بَر ١٢ وإِنْ صَ

هُ! سَ رَ نَفْ ُ أَنْ يُنْكِ دِر َّهُ ال يَقْ َن ينًا، أل ى أَمِ وَ يَبْقَ هُ نَاءَ فَ ١٣ وإِنْ كُنَّا غَيرَ أُمَ

مقدّمة
ل بشخصيَّات ثالث: طيموتاوس في الرسالة (٢ طيم ٢:  في األحد الثَّالث من زمن القيامة نتأمَّ
ا من بني  اوس في اإلجنيل (لو ٢٤: ١٣-٣٥)؛ إنّهم أشخاصٌ اختبروا املسيح قائمً ٨-١٣) وتلميذَي عمَّ

ت حياتهم به.  بِعَ األموات وطُ
ًا كثيرة مثل:  في الفصل الثَّاني من الرسالة الثانية إلى تلميذه طيموتاوس، استعار بولس صوَر
ول هذه  ل" (٢: ١٥)، و"إناء" (٢: ٢١). وحَ صارِع" (٢: ٥)، "حارِث" (٢: ٦)، "عامِ "جندي" (٢: ٣، ٤)، "مُ
وَر، بنى بولس شخصيَّةً جميلة للفضائل الَّتي على تلميذ املسيح أن يتحلَّى بها. لم يكن  الصُّ
ا إلى أن يساعد اآلخرين على  ب، بل أيضً سْ طيموتاوس في حاجةٍ إلى التمتُّع بتلك الفضائل فحَ

عيشها.

شرح اآليات
لِ دَاوُد،  نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ ـَسِ وعَ امل ْ يَسُ ي، تَذَكَّر ْنِ ْتَ يا اب ٨ يا إخوَتِي، وأَن

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ بِحَ
ف بها: أن  في هذا الفصل من الرسالة، قدَّم بولس لطيموتاوس سبع ميزات وجب أن يتصَّ
ر يستطيع أن يفعل  ن مبشّ َّه ما مِ "يتشدَّد بالنَّعمة الَّتي في املسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ١)، ألن
شيئًا من دون املعونة اإللهيَّة، وال بدَّ له من أن يبني عالقة شخصيَّة مع اهللا؛ أن "يستودع هذه 

   

٣صفحة

ْنَا، ر ْنَاهُ يُنْكِ ْكَر هُ، وإِنْ أَن عَ ْلِكْ مَ ْنَا منَ بَر ١٢ وإِنْ صَ
هُ! سَ رَ نَفْ ُ أَنْ يُنْكِ دِر َّهُ ال يَقْ َن ينًا، أل ى أَمِ وَ يَبْقَ هُ نَاءَ فَ ١٣ وإِنْ كُنَّا غَيرَ أُمَ

َّة الروحيَّة بنشيد الغلبة واالنتصار. هذا هو النَّشيد الذَّي يليق  يختم بولس كالمه على اجلندي
َّه نشيد اإلميان باملسيح  بكلّ جنديٍّ روحيّ ليسوع املسيح، أن يتغنَّى به أثناء صراعه ضدَّ املوت. إن
القائم من بني األموات. فيه نُعلن قبولنا املوت معه لنتمتَّع باحلياة فيه؛ نحتمل اآلالم بصبرٍ لكي 
ا أمام أبيه، و"إن أنكرناه يُنكرنا" (راجع  منلِكَ معه؛ ونعترف به أمام الناس، لكي يعترف بنا هو أيضً
متَّى ١٠: ٣٢-٣٣). نحن واثقون من قوَّة فادينا: "صادقةٌ هي الكلمة". هذه العبارة استخدمها بولس 
غالبًا (راجع ١ طيم ١: ١٥؛ ٣: ١؛ ٤:٨، ٩؛ ٢ طيم ٢: ١١؛ طي ٣: ٨). ووراء عبارة بولس هذه، نرى رغبته 
َّه:  في تشجيع طيموتاوس وجميع املسيحيّني على أن يكونوا أمناء بغضّ النَّظر عن محنتهم. ألن

 . َّبّ تنا معه نحيَ معه" (٢ طيم ٢: ١١). فاملوت ليس خبيثًا إذا كان يقود إلى احلياة مع الر "إن مُ

خالصة روحيّة
رسالة القدّيس بولس الثانية إلى تلميذه طيموتاوس غنيَّة جدًّا بتوجيهاتٍ عمليَّة، لكلّ من 
يريد اتّباع املسيح في حياته اليوميَّة، وليس فقط في املناسبات واألعياد. يدعو بولس تلميذه 
طيموتاوس، في مطلع املقطع الَّذي اختارته الليتورجيَّا املارونيَّة لهذا األحد (٢ طيم ٢: ٨-١٣)، 
الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨). يتذكَّر االنسان حدثًا أو  إلى "تذكُّر يسوع املسيح 
ا يشير إليه أو  د ذكراه، فيعود إلى أعماق ذاكرته باحثًا عمَّ َّف إليه أو لم يستَعِ ا لم يتعر شخصً
يسوع  "تذكُّر  إلى  منَّا  واحدٍ  كلَّ  بولس  القدّيس  يدعو  طيموتاوس،  خالل  فمن  فيه.  يربطه 
الرَّجل  تذكُّر  ا  املطلوب طبعً ليس  نتذكَّره"!  املسيح كي  ننسَ  "لم  يب:  جنُ قد  ا  رمبَّ املسيح". 
التاريخيّ يسوع الَّذي "تألَّم ومات وقبر وقام"، بل سؤال الذَّات في عمق أعماقها حول مدى تأثُّرها 
د "من أجلنا ومن أجل خالصنا" (قانون اإلميان)، ومدى سعينا لعيش تعاليمه  بهذا اإلله املتجسّ

عمليًّا مع الناس.
املؤمن ما هو إالَّ "جندي صالح" (٢ طيم ٢: ٣) مكلَّفٌ بأن "يصارع" حتت راية املسيح من دون أن 
ا متَّى ٢٥: ٦-٣٤). والصراع يجب أن يكون  "ينهمك في األمور املعيشيَّة" (٢ طيم ٢: ٤؛ راجع أيضً
َّبّ يسوع عطاياه وننسبها إلى أنفسنا، فإذا  "حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)، أي أن ال نسرق من الر
ب كلَّ هذا  ؛ لكن علينا أن ال ننسُ ، وقوَّةً، وتعزيةً ي يسوع سنأخذ حياةً، وغلبةً ما جلسنا عند قدمَ
ا طريق  إلى أنفسنا. "فكلُّ عطيَّةٍ صاحلة هي نازلة من فوق من عند أبي األنوار" (يع ١: ١٧). أمَّ
الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨)، فهو سبر أغوار  املؤمن لـــ "تذكُّر يسوع املسيح 
"الكلمة الَّتي ال تُقيَّد" (٢ طيم ٢: ٩)، لــ "يضطرم القلب" (لو ٢٤: ٣٢) كما اضطرم قلب 

اوس.  التلميذَين على طريق عمَّ

ات كجندي صالح  ا؛ أن "يحتمل املشقَّ احلقائق ألناسٍ أمناء" (٢ طيم ٢: ٢) ليتشدَّدوا هم أيضً
للمسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ٣)؛ أن "يُصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)؛ أن يكون "احلارث الَّذي 
َّه من دون تعبٍ في اخلدمة، ال ميكنه أن يضمن الثمار املرجوَّة؛ أن يرجع  يتعب" (٢ طيم ٢: ٦)، ألن
ا في كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧)؛ وأن "يتذكَّر يسوع املسيح الَّذي قام  َّبّ "ليعطيه فهمً ا إلى الر دومً
ع النفوس القلقة، ومحبَّته  من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨) في قدرته (املسيح القائم يشجّ
َّة الَّتي  ا بالذري َّته ("من نسل داود" الَّذي ال يرتبط باملسيح فقط، بل أيضً تعطي احلياة)؛ وذري

توصف كجزءٍ من تدبير اهللا اخلالصيّ) ووعوده (خالص اجلميع).
قام املسيح نفسه بهذا الصراع ضدَّ املوت، فدخل إليه لكي يكسر شوكته في عقر داره. فقد 
د املسيح لكي يدخل باجلسد إلى املوت، وال يستطيع املوت أن يحبسه وال الفساد أن  جتسَّ
َّة. هذا هو موضوع كرازة  يقترب منه. قام بسلطانه لكي يُقيمنا معه ويُدخلنا احلياة األبدي

بولس، إذ يقول: "بحسب إجنيلي". 

يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ ـَشَ لُ امل تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ
يحِ  َسِ َالصِ في امل ا على اخل م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ ـُخْ لِ امل نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذلِكَ أَصْ

َبَدِيّ. دِ األ ـَجْ عَ امل وعَ مَ يَسُ
ّ الَّذي لم  ات حتَّى القيود كمذنبٍ وفاعل شرّ (راجع يو ١٨: ٣٠)، مع أنّه البار إحتمل املسيح املشقَّ
جرِم". كانت قيود  ات حتَّى القيود كمُ يعرف اخلطيئة (٢ قور ٥: ٢١). كذلك، احتمل بولس "املشقَّ
ا كان فيه البعض يخجلون من قيوده (راجع ٢  ، "قيودًا"، في زمنٍ رمبّ بولس تشمل، على األقلّ
رور في  طيم ١: ١٦). أعطى بولس أسباب آالمه في هاتَني اآليتَني. ال ميكن ألحد أن يجد السُّ
ا فل ١: ١٥-٢٠).  السجن، ولكنَّ فرح بولس ممكن ألنَّ "كلمة اهللا ال تُقيَّد" (٢ طيم ٢: ٩؛ راجع أيضً
ال ميكن لإلنسان أن يسيطر أو أن ينتصر على كلمة اهللا. الكلمة الَّتي هي في قلب بولس 
َّها كلمة اهللا  َّة، ألن َّة لتنتَزع منه هذه احلرّي أطلقته من أسوار سجنه. لم تكن هناك قوَّةٌ بشري

ال كلمته. 
بعد أن قدَّم بولس املسيح مثاالً على احتمال اآلالم والقيود من أجل خالصنا، عاد ليقدّم نفسه 
مثالً اقتفى آثار سيّده، إذ يقول: "لذلك أصبر على كلّ شيءٍ من أجل اخملتارين، ليحصلوا هم 
ا على اخلالص في املسيح يسوع مع اجملد األبديّ" (٢ طيم ٢: ١٠). عرف بولس ما كان يفعل،  أيضً
َّه إن كان اهللا  ، ألن وآالمه لم تكن حماقة. آالمه جعلت اآلخرين يؤمنون. تألَّم بولس وهو راضٍ

َّه يليق به أن يحتمل كلَّ شيءٍ من أجلهم لينالوا هم اخلالص. اختارهم فإن

هُ، عَ يَ مَ هُ نَحْ عَ تْنَا مَ ة: إِنْ مُ ادِقَةٌ هِيَ الكَلِمَ ١١ صَ


