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أحد الكهنة عنوان األحد

١صفحة

(١ طيم ٤: ٦-١٦)
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ

بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ
اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن

مقدّمة
. في هذا األحدِ نذكرُ كهنتَنا الَّذين  ومِ يَفتتِحُ أحدُ الكهنةِ أسابيعَ التّذكاراتِ الثّالثةَ قبلَ زمنِ الصَّ
خدموا الكنيسةَ ونصلّي إلى اهللا ليعطيَنا كهنةً قدّيسني. في نصّ الرّسالة الَّذي اختارته 
الكنيسة لهذا األحد (١ طيم ٤: ٦-١٦)، ينبِّهُ القدّيسُ بولسُ تلميذَه طيموتاوس إلى أن يكونَ 

ا صاحلًا للمسيح يسوع في تعليمه وسيرته. خادمً
يُقدّم لنا الفصل الرابع من هذه الرسالة احلاجة لكي يكون لنا قادةٌ مثل الَّذين تكلَّم عليهم في 
َّفني الَّذين قادوا النَّاسَ بعيدًا عن كلمةِ  الفصل الثَّالث منها. ينتقل الفصل الرابع من القادةِ املزي
، منقذين  الَّةَ َّةٍ ميثّلها الَّذين بكلمةِ اهللاِ رفعوا النُّفوسَ الضَّ اهللاِ (١ طيم ٤: ١-٥) إلى طاقةٍ تبشيري
هم وأولئك الَّذين يسمعونهم (١ طيم ٤: ١٢-١٦). هذا االنتقالُ صارَ ممكنًا بسببِ  نْ أنفسِ كالًّ مِ

ل بها وأن يُحافَظ  بالعمل بهذه املبادئ، وصيغة األمر تُصرُّ على أنَّ هذه املبادئ يجب أن يُعمَ
عليها. ال بل معنى اجلملة في اللغة اليونانيَّة هو أن يعتني طيموتاوس بهذه األمور وأن يكون 

فيها، أي أن يعطي ذاته كليًّا لها، أو أن يكرّس ذاته كليًّا لهذه اخلدمة.
ا للجميع"، ألنَّ اجلهد األصيل هو الدليل. فال  ه واضحً عندما يُنجز طيموتاوس ذلك، يكون "تقدُّمُ
" على احلقيقة الَّتي حتوّل احلياةَ (راجع ٢  معَ يبحث عن الشهرة بتقدمي الفكرة الَّتي "تهيّج السَّ

طيم ٤: ١-٥).

. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن
َّها  هذا التقدُّم يجب أن يُفحص ال من النَّاس وحسب، بل من اهللا، ألنَّ الهدف هو "اخلالص". إن
ة كاملة يطرحها بولس على طيموتاوس، ال بل قاعدة حياة تؤكّد اخلالص لطيموتاوس  خطَّ

وألولئك "الَّذين يسمعونه".

خالصة روحيّة
اهللا الَّذي يريد لكلّ النَّاس أن يخلصوا وأن يعرفوا احلقيقة (١ طيم ٢: ٤)، كشف عن تدبيره 
زون  ن قِبَل أناسٍ مصلّني (١ طيم ٢: ١-٥) يُجهَّ ز مِ ليجعل هذا ممكنًا. وهذا التدبير يجب أن يُنجَ
خلدمةِ شعبِ اهللا باتّباعهم التّعليمات الَّتي أعطاها بولس لطيموتاوس على الكيفيَّة الَّتي 

يجب أن يهذّب النَّاس أنفسهم من خاللها (١ طيم ٣: ١-١٥).
بها  املوحى  التعليمات  ٤: ١-٥) بحسب  (١ طيم  الَّذين ضلُّوا  يقود  أن  لذا، على خادم اهللا 
ه،  ر الَّذي يكون تعليمُ واألمثلة الرسوليَّة املعطاة (١طيم ٤: ٦-١١). واملبدأ احليويّ هو املبشّ
املتكلّم  لتأكيد اخلالص لكلٍّ من  الرُّوحِ  تامٍّ مع كلمةِ اهللاِ في  باتّفاقٍ  ه،  وسلوكُه، وتكرُّسُ

امعني (١ طيم ٤: ١٢-١٦). والسَّ
ان" و"نسجد لالبن الَّذي أعطاهم هذا  َ الكُهَّ ففي أحد الكهنة "نشدو اجملد لآلب الَّذي اختار
لطانَ" و"نشكر الرُّوح الَّذي" على أيديهم "يحيي القربانَ" (حلن البخور في خدمة قدَّاس  السُّ
أحد الكهنة)، "لينظمهم في الفردوس بني األبرار" (مزمور القراءات في خدمة قدَّاس أحد 

" (مز ١٣١: ١٦). هم اخلالصَ الكهنة) و"يُلبِسَ

   

 . ر الشابّ أن يستعملَ احلذرَ واالحترامَ ب إلى العمر، على املبشّ يفكّر النَّاس بأنَّ احلكمة تُنسَ
إليه  أو ينظر  أيُّ شخصٍ  النموذج لئالَّ يحتقره  يتابع هذا  أن  عَ بولسُ طيموتاوس على  شجّ
نّ" (١ طيم ٤: ١٢) هنا، ميكن أن تعني  رِ سنِّهِ، و"حداثةِ السِّ غَ بطريقةٍ تقلّل من شأنِه بسببِ صِ

. أيَّ شخصٍ بعمرِ أربعني سنة أو أقلّ
يرة  والسّ (كلماته)،  الكالم  طرائق:  خمس  في  للمؤمنني"  "مثاالً  يكون  أن  طيموتاوس  على 
(سلوكه وخدمته)، واحملبَّة (روحه في اخلدمة)، واإلميان (ثباته في كلّ حني)، والعفاف (نقاوته). 

َّة؛  الكالم: يُعلَن بهدف احلياة األبدي
ر وتسبق كلماته.  يرة: تعكسُ ما يعيشه املبشّ السّ

ل اهللا على كلّ شيء وتعطي كلَّ ما عندها.  واحملبَّة: تفضّ
اإلميان: ليطلَّع بثقةٍ أبعد من التجارب. 

ر، وسيرته، ومحبَّته، وإميانه توقفه،  صُ كلَّ الصفات السابقة. فلو كان كالم املبشّ العفاف: يلخّ
دَتْ شخصيَّته وضاع مثاله. جميعها، عن أن يكون نقيًّا، لفسُ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
ر وتكتمل بفعل "املواظبة":  يعطي بولس هنا لطيموتاوس ثالثة تعاليم تناسبُ سلوك املبشّ
َّه بالنسبة إلى الرَّسول بولس، على  (١) إعالن الكلمة: فلكي يعلنها عليه أن يقرأها يوميًّا، ألن

ر أن "يتعب في الكلمة  املبشّ
والتَّعليم" (راجع ١ طيم ٥: ١٧)؛

(٢) الوعظ: يشتمل على التشجيع، والتوجيه، والنُصح؛ 
اه. (٣) التعليم: أن يُعلّم بحسب التَّعليم الصحيح الَّذي تلقَّ

لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ
ل"! في اإلهمال  : "ال تُهمِ له مسؤوليَّةً جسيمةً رِ وتعليمه يحمّ هذا الواجبُ في سلوكِ املبشّ
، ال يحضر. اإلهمال الَّذي يعنيه بولس  ر: ال يراقب، ال يصغي، ال يهتمّ جندُ أربعَ حاالتٍ لفشل املبشّ
ا ٢ طيم ١: ٦)، وتبنيّ صدق  ب بالنبوءة" (راجع أيضً هنا يعود إلى "املوهبة الروحيَّة" الَّتي "توهَ
قت بوضع "أيدي الشيوخ عليه"، عالمة قبول الكنيسة (راجع أعمال  الدعوة اإللهيَّة، الَّتي حتقَّ

١٣: ١-٣؛ ١ طيم ٥: ٢٢). 

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
ر يجعالنه "يحترس جدًّا" و"يهتمّ بتلك األمور (املبادئ)".  التعليم والسيرة املطلوبان من املبشّ
م هنا "كُنْ"، يؤكّد على ضرورة استمرار طيموتاوس  حالة الفعل اليونانيّ املضارع (isthi) املترجَ

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

ا صحيًّا وفي توازنٍ سليمٍ  الطريقة الَّتي جتعل طيموتاوس يتجنَّب السقوط هي أن يبقى نشيطً
في نشاطه. إضافةً إلى التهذيب اجلسديّ، أوصى بولس طيموتاوس باحلفاظ على التقوى. 
َّام. بعض  َّةً في تلك األي الصورة الَّتي رسمها بولس بالتكلّم على الرياضة اجلسديّة كانت عادي
املعلّمني الكذبة مارسوا "التهذيب القاسي" (راجع قول ٢: ٢٠-٢٣)، وكان بولسُ يشيرُ بصورةٍ 
متكرّرة إلى املنافسةِ الرياضيَّة لتمثيل احلقيقة الروحيَّة (روم ٩: ١٦؛ ١ قور ٩: ٢٤-٢٧؛ غل ٢: ٢؛ 
َّمن املضارعِ  الز اليونانيَّة gumnasía في  الكلمة  ٥: ٧؛ فل ٢: ١٦؛ ٢ طيم ٢: ٥). وضع بولس 
مة هنا "رياضة" أو في ترجماتٍ أخرى "مترين")، ليكون لها تأثير الفعل املستمرّ، مؤكّدًا  (املترجَ
ا لكلّ وجوده. فاهللا يطلب  ربحً رَيَانُه إلى التقوى يكُنْ مُ لطيموتاوس أنَّ هذا التمرين إن امتدَّ سَ
من اخلادم عنايةً صحيَّة (راجع ١ قور ٦: ١٩-٢٠)، وروحيَّة (١ طيم ٤: ٨)، ونفسيَّة (راجع ١ قور ٢: 
١١-١٢؛ عب ٤: ١٢-١٣؛ فل ١: ٢٧-٢٨؛ روم ٨: ٢-١٥؛ ١٢: ١١)، والتمرين الروحيّ ليس مكافأةً في 

." هذه احلياة وحسب، بل يؤكّدُ للخادمِ "احلياةَ اآلتيةَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
َّة. فكلُّ كلمة فيها "صادقة...وجديرة بكلّ قبول" (١ طيم  اآليةُ العاشرةُ مليئة باملقاييس القوي
٤: ٩). تشتمل كلمة "نتعب" (kopiômen) على األحمال، واألحزان، واألفراح الَّتي متأل النهار "في 
وقته وفي غير وقته" (راجع ٢ طيم ٤: ٢). هنا تأتي كلمة "جناهد" (agonizómetha) لتكون 
عوبات واألحزان:  ا للهدف. ألنَّ للخادم نظرةً تفاؤليَّةً جتعلُ رجاءه حيًّا بالرغم من الصُّ مقياسً
َّنا جعلنا رجاءنا في اهللا احليّ، الَّذي هو مخلّصُ النَّاسِ أجمعني، وال سيَّما املؤمنني" (١ طيم  "ألن

.(٤: ١٠

هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ
بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ

اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ
يوصي بولس طيموتاوس مبا معناه: ال تسمح للتَّعليم الباطل، واخلرافات في العالم، وشبابِك، 
م؛ إنّها الفكرة الَّتي سيطوّرُها بولس  أو أيَّ شيءٍ آخر أن مينعك من أن توصي اآلخرين وتعلِّمهُ

ا (راجع ١ طيم ٣: ١٤، ١٥؛ ٤: ١-١٢). الحقً
: فيما  ر الشابّ ينتهي الفصل الرابع من الرسالة األولى إلى طيموتاوس في ذروة التحدّي للمبشّ

اعة للنموذج الرَّسوليّ (١ طيم ٤: ٩-١٢).  النُّموّ في "العقيدة" (١ طيم ٤: ٦-٨)، الَّتي تتمثَّل بالطَّ
لذا يكشف نصّ رسالة أحد الكهنة احلاجةَ الكبيرةَ إلى كلمةِ اهللا ويبنيّ كيفيَّةَ استعمالها.

شرح اآليات
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
واجبَه. لهذا  يؤدّيَ  أن  ، يجبُ  يطانِ الشَّ لتجنُّبِ خداعِ  إلى مساعدةِ اهللاِ  الكاهن يحتاجُ  ألنَّ 
حَ هذه األشياءَ "لإلخوةِ... متغذّيًا بكالمِ اإلميانِ  سَ بولسُ إلى تلميذِه طيموتاوس أن يوضِّ الْتَمَ
"، يأتي  تَ م هنا بــ "عرضْ ًا. فالفعل املتَرجَ َّه طلبٌ وليس اختيار هُ". إن والتَّعليم احلسن الَّذي تَبِعَ
في صيغته اليونانيَّة (hupothiménos) في حالة املضارع املستمرّ، مبعنى أن ينطلق طيموتاوس 
ة إلى  م. وقد تصل به هذه املهمَّ ذاتيًّا للتبشير ويستمرُّ في هذا العمل في تعليمِ اإلخوةِ ودعمهِ
الَّتي أعلنها  أنَّ هذه األشياء  (أي وضع حياته في خطر) لكي يرى  بالنَّفس  درجة التضحية 

راسخةً في عقولِ اإلخوةِ.
" (النموّ)، "والتَّعليمِ  "، عليه أنْ "يتغذَّى بكالمِ اإلميانِ ا صاحلًا للمسيحِ يسوعَ لكي يكونَ "خادمً
َّبعَ هذا النموذج ووصل إلى حالةِ النُّضوجِ في  " (ما يُعلِن). يؤكّدُ بولسُ أنَّ طيموتاوس ات احلسنِ
هنا  م  املترجَ  (parekoloúthekas) التَّامّ  املاضي  اليونانيّ  الفعلَ  هِ  باستخدامِ القضايا  تلك 
َّ في ما كان يعمله.   ه، ولكن عليه أنْ يستمر "تَبعتَهُ". فال يحتاجُ طيموتاوسُ إلى تبديلِ منهجِ

وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ
بولس  عنيَّ  العجائز"،  وحكايات  التافهة  "اخلرافات  مع  شيئًا  يعمل  أالَّ  لطيموتاوس  ولِه  بقَ

 : تنيَ تَني بارعَ طريقَ
األولى، طلب من طيموتاوس أن يرفضَ التّدنيس، أي املمارسات غير املقدَّسة الَّتي تؤثّر على حياة 
ا أو  ا دنسً االنسان إلى األبد (راجع ٢ قور ٦: ١٧ – ٧: ١). وميكن أن تكون هذه املمارسات كالمً
ًا عن السلوك بحسب منطق هذا العالم (راجع غل ٥: ١٥؛ طي ١: ٩-١١؛ ١ قور ١٠:  استفسار

٣١-٣٣)؛ 
َّة نادرة  الثانية، حذَّر بولس طيموتاوس من خرافات الزوجات العجائز. تلك كانت حكايات يهودي
اخلرافات  حقل  إلى  فيعودون  ريعةِ.  الشَّ زخرفةِ  مبحاولةِ  اخملطئني  بعضُ  بها  يقوم  وفارغة 
، سردَها على اجليران أو على األحفاد. مع  ، في بعضِ األوقاتِ خيفة الَّتي حتاول بعضُ العجائزِ السَّ
رِ  نّ، كان بولس يعلم أنَّ هذه املمارسات قد تكون مشكلةً للمبشّ ه للعجائزِ وكبارِ السّ احترامِ

، لذا حذَّر طيموتاوس منها. ابّ الشَّ

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(١ طيم ٤: ٦-١٦)
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ

بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ
اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن

مقدّمة
. في هذا األحدِ نذكرُ كهنتَنا الَّذين  ومِ يَفتتِحُ أحدُ الكهنةِ أسابيعَ التّذكاراتِ الثّالثةَ قبلَ زمنِ الصَّ
خدموا الكنيسةَ ونصلّي إلى اهللا ليعطيَنا كهنةً قدّيسني. في نصّ الرّسالة الَّذي اختارته 
الكنيسة لهذا األحد (١ طيم ٤: ٦-١٦)، ينبِّهُ القدّيسُ بولسُ تلميذَه طيموتاوس إلى أن يكونَ 

ا صاحلًا للمسيح يسوع في تعليمه وسيرته. خادمً
يُقدّم لنا الفصل الرابع من هذه الرسالة احلاجة لكي يكون لنا قادةٌ مثل الَّذين تكلَّم عليهم في 
َّفني الَّذين قادوا النَّاسَ بعيدًا عن كلمةِ  الفصل الثَّالث منها. ينتقل الفصل الرابع من القادةِ املزي
، منقذين  الَّةَ َّةٍ ميثّلها الَّذين بكلمةِ اهللاِ رفعوا النُّفوسَ الضَّ اهللاِ (١ طيم ٤: ١-٥) إلى طاقةٍ تبشيري
هم وأولئك الَّذين يسمعونهم (١ طيم ٤: ١٢-١٦). هذا االنتقالُ صارَ ممكنًا بسببِ  نْ أنفسِ كالًّ مِ

ل بها وأن يُحافَظ  بالعمل بهذه املبادئ، وصيغة األمر تُصرُّ على أنَّ هذه املبادئ يجب أن يُعمَ
عليها. ال بل معنى اجلملة في اللغة اليونانيَّة هو أن يعتني طيموتاوس بهذه األمور وأن يكون 

فيها، أي أن يعطي ذاته كليًّا لها، أو أن يكرّس ذاته كليًّا لهذه اخلدمة.
ا للجميع"، ألنَّ اجلهد األصيل هو الدليل. فال  ه واضحً عندما يُنجز طيموتاوس ذلك، يكون "تقدُّمُ
" على احلقيقة الَّتي حتوّل احلياةَ (راجع ٢  معَ يبحث عن الشهرة بتقدمي الفكرة الَّتي "تهيّج السَّ

طيم ٤: ١-٥).

. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن
َّها  هذا التقدُّم يجب أن يُفحص ال من النَّاس وحسب، بل من اهللا، ألنَّ الهدف هو "اخلالص". إن
ة كاملة يطرحها بولس على طيموتاوس، ال بل قاعدة حياة تؤكّد اخلالص لطيموتاوس  خطَّ

وألولئك "الَّذين يسمعونه".

خالصة روحيّة
اهللا الَّذي يريد لكلّ النَّاس أن يخلصوا وأن يعرفوا احلقيقة (١ طيم ٢: ٤)، كشف عن تدبيره 
زون  ن قِبَل أناسٍ مصلّني (١ طيم ٢: ١-٥) يُجهَّ ز مِ ليجعل هذا ممكنًا. وهذا التدبير يجب أن يُنجَ
خلدمةِ شعبِ اهللا باتّباعهم التّعليمات الَّتي أعطاها بولس لطيموتاوس على الكيفيَّة الَّتي 

يجب أن يهذّب النَّاس أنفسهم من خاللها (١ طيم ٣: ١-١٥).
بها  املوحى  التعليمات  ٤: ١-٥) بحسب  (١ طيم  الَّذين ضلُّوا  يقود  أن  لذا، على خادم اهللا 
ه،  ر الَّذي يكون تعليمُ واألمثلة الرسوليَّة املعطاة (١طيم ٤: ٦-١١). واملبدأ احليويّ هو املبشّ
املتكلّم  لتأكيد اخلالص لكلٍّ من  الرُّوحِ  تامٍّ مع كلمةِ اهللاِ في  باتّفاقٍ  ه،  وسلوكُه، وتكرُّسُ

امعني (١ طيم ٤: ١٢-١٦). والسَّ
ان" و"نسجد لالبن الَّذي أعطاهم هذا  َ الكُهَّ ففي أحد الكهنة "نشدو اجملد لآلب الَّذي اختار
لطانَ" و"نشكر الرُّوح الَّذي" على أيديهم "يحيي القربانَ" (حلن البخور في خدمة قدَّاس  السُّ
أحد الكهنة)، "لينظمهم في الفردوس بني األبرار" (مزمور القراءات في خدمة قدَّاس أحد 

" (مز ١٣١: ١٦). هم اخلالصَ الكهنة) و"يُلبِسَ

   

 . ر الشابّ أن يستعملَ احلذرَ واالحترامَ ب إلى العمر، على املبشّ يفكّر النَّاس بأنَّ احلكمة تُنسَ
إليه  أو ينظر  أيُّ شخصٍ  النموذج لئالَّ يحتقره  يتابع هذا  أن  عَ بولسُ طيموتاوس على  شجّ
نّ" (١ طيم ٤: ١٢) هنا، ميكن أن تعني  رِ سنِّهِ، و"حداثةِ السِّ غَ بطريقةٍ تقلّل من شأنِه بسببِ صِ

. أيَّ شخصٍ بعمرِ أربعني سنة أو أقلّ
يرة  والسّ (كلماته)،  الكالم  طرائق:  خمس  في  للمؤمنني"  "مثاالً  يكون  أن  طيموتاوس  على 
(سلوكه وخدمته)، واحملبَّة (روحه في اخلدمة)، واإلميان (ثباته في كلّ حني)، والعفاف (نقاوته). 

َّة؛  الكالم: يُعلَن بهدف احلياة األبدي
ر وتسبق كلماته.  يرة: تعكسُ ما يعيشه املبشّ السّ

ل اهللا على كلّ شيء وتعطي كلَّ ما عندها.  واحملبَّة: تفضّ
اإلميان: ليطلَّع بثقةٍ أبعد من التجارب. 

ر، وسيرته، ومحبَّته، وإميانه توقفه،  صُ كلَّ الصفات السابقة. فلو كان كالم املبشّ العفاف: يلخّ
دَتْ شخصيَّته وضاع مثاله. جميعها، عن أن يكون نقيًّا، لفسُ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
ر وتكتمل بفعل "املواظبة":  يعطي بولس هنا لطيموتاوس ثالثة تعاليم تناسبُ سلوك املبشّ
َّه بالنسبة إلى الرَّسول بولس، على  (١) إعالن الكلمة: فلكي يعلنها عليه أن يقرأها يوميًّا، ألن

ر أن "يتعب في الكلمة  املبشّ
والتَّعليم" (راجع ١ طيم ٥: ١٧)؛

(٢) الوعظ: يشتمل على التشجيع، والتوجيه، والنُصح؛ 
اه. (٣) التعليم: أن يُعلّم بحسب التَّعليم الصحيح الَّذي تلقَّ

لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ
ل"! في اإلهمال  : "ال تُهمِ له مسؤوليَّةً جسيمةً رِ وتعليمه يحمّ هذا الواجبُ في سلوكِ املبشّ
، ال يحضر. اإلهمال الَّذي يعنيه بولس  ر: ال يراقب، ال يصغي، ال يهتمّ جندُ أربعَ حاالتٍ لفشل املبشّ
ا ٢ طيم ١: ٦)، وتبنيّ صدق  ب بالنبوءة" (راجع أيضً هنا يعود إلى "املوهبة الروحيَّة" الَّتي "توهَ
قت بوضع "أيدي الشيوخ عليه"، عالمة قبول الكنيسة (راجع أعمال  الدعوة اإللهيَّة، الَّتي حتقَّ

١٣: ١-٣؛ ١ طيم ٥: ٢٢). 

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
ر يجعالنه "يحترس جدًّا" و"يهتمّ بتلك األمور (املبادئ)".  التعليم والسيرة املطلوبان من املبشّ
م هنا "كُنْ"، يؤكّد على ضرورة استمرار طيموتاوس  حالة الفعل اليونانيّ املضارع (isthi) املترجَ

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

ا صحيًّا وفي توازنٍ سليمٍ  الطريقة الَّتي جتعل طيموتاوس يتجنَّب السقوط هي أن يبقى نشيطً
في نشاطه. إضافةً إلى التهذيب اجلسديّ، أوصى بولس طيموتاوس باحلفاظ على التقوى. 
َّام. بعض  َّةً في تلك األي الصورة الَّتي رسمها بولس بالتكلّم على الرياضة اجلسديّة كانت عادي
املعلّمني الكذبة مارسوا "التهذيب القاسي" (راجع قول ٢: ٢٠-٢٣)، وكان بولسُ يشيرُ بصورةٍ 
متكرّرة إلى املنافسةِ الرياضيَّة لتمثيل احلقيقة الروحيَّة (روم ٩: ١٦؛ ١ قور ٩: ٢٤-٢٧؛ غل ٢: ٢؛ 
َّمن املضارعِ  الز اليونانيَّة gumnasía في  الكلمة  ٥: ٧؛ فل ٢: ١٦؛ ٢ طيم ٢: ٥). وضع بولس 
مة هنا "رياضة" أو في ترجماتٍ أخرى "مترين")، ليكون لها تأثير الفعل املستمرّ، مؤكّدًا  (املترجَ
ا لكلّ وجوده. فاهللا يطلب  ربحً رَيَانُه إلى التقوى يكُنْ مُ لطيموتاوس أنَّ هذا التمرين إن امتدَّ سَ
من اخلادم عنايةً صحيَّة (راجع ١ قور ٦: ١٩-٢٠)، وروحيَّة (١ طيم ٤: ٨)، ونفسيَّة (راجع ١ قور ٢: 
١١-١٢؛ عب ٤: ١٢-١٣؛ فل ١: ٢٧-٢٨؛ روم ٨: ٢-١٥؛ ١٢: ١١)، والتمرين الروحيّ ليس مكافأةً في 

." هذه احلياة وحسب، بل يؤكّدُ للخادمِ "احلياةَ اآلتيةَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
َّة. فكلُّ كلمة فيها "صادقة...وجديرة بكلّ قبول" (١ طيم  اآليةُ العاشرةُ مليئة باملقاييس القوي
٤: ٩). تشتمل كلمة "نتعب" (kopiômen) على األحمال، واألحزان، واألفراح الَّتي متأل النهار "في 
وقته وفي غير وقته" (راجع ٢ طيم ٤: ٢). هنا تأتي كلمة "جناهد" (agonizómetha) لتكون 
عوبات واألحزان:  ا للهدف. ألنَّ للخادم نظرةً تفاؤليَّةً جتعلُ رجاءه حيًّا بالرغم من الصُّ مقياسً
َّنا جعلنا رجاءنا في اهللا احليّ، الَّذي هو مخلّصُ النَّاسِ أجمعني، وال سيَّما املؤمنني" (١ طيم  "ألن

.(٤: ١٠

هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ
بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ

اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ
يوصي بولس طيموتاوس مبا معناه: ال تسمح للتَّعليم الباطل، واخلرافات في العالم، وشبابِك، 
م؛ إنّها الفكرة الَّتي سيطوّرُها بولس  أو أيَّ شيءٍ آخر أن مينعك من أن توصي اآلخرين وتعلِّمهُ

ا (راجع ١ طيم ٣: ١٤، ١٥؛ ٤: ١-١٢). الحقً
: فيما  ر الشابّ ينتهي الفصل الرابع من الرسالة األولى إلى طيموتاوس في ذروة التحدّي للمبشّ

٢صفحة

اعة للنموذج الرَّسوليّ (١ طيم ٤: ٩-١٢).  النُّموّ في "العقيدة" (١ طيم ٤: ٦-٨)، الَّتي تتمثَّل بالطَّ
لذا يكشف نصّ رسالة أحد الكهنة احلاجةَ الكبيرةَ إلى كلمةِ اهللا ويبنيّ كيفيَّةَ استعمالها.

شرح اآليات
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
واجبَه. لهذا  يؤدّيَ  أن  ، يجبُ  يطانِ الشَّ لتجنُّبِ خداعِ  إلى مساعدةِ اهللاِ  الكاهن يحتاجُ  ألنَّ 
حَ هذه األشياءَ "لإلخوةِ... متغذّيًا بكالمِ اإلميانِ  سَ بولسُ إلى تلميذِه طيموتاوس أن يوضِّ الْتَمَ
"، يأتي  تَ م هنا بــ "عرضْ ًا. فالفعل املتَرجَ َّه طلبٌ وليس اختيار هُ". إن والتَّعليم احلسن الَّذي تَبِعَ
في صيغته اليونانيَّة (hupothiménos) في حالة املضارع املستمرّ، مبعنى أن ينطلق طيموتاوس 
ة إلى  م. وقد تصل به هذه املهمَّ ذاتيًّا للتبشير ويستمرُّ في هذا العمل في تعليمِ اإلخوةِ ودعمهِ
الَّتي أعلنها  أنَّ هذه األشياء  (أي وضع حياته في خطر) لكي يرى  بالنَّفس  درجة التضحية 

راسخةً في عقولِ اإلخوةِ.
" (النموّ)، "والتَّعليمِ  "، عليه أنْ "يتغذَّى بكالمِ اإلميانِ ا صاحلًا للمسيحِ يسوعَ لكي يكونَ "خادمً
َّبعَ هذا النموذج ووصل إلى حالةِ النُّضوجِ في  " (ما يُعلِن). يؤكّدُ بولسُ أنَّ طيموتاوس ات احلسنِ
هنا  م  املترجَ  (parekoloúthekas) التَّامّ  املاضي  اليونانيّ  الفعلَ  هِ  باستخدامِ القضايا  تلك 
َّ في ما كان يعمله.   ه، ولكن عليه أنْ يستمر "تَبعتَهُ". فال يحتاجُ طيموتاوسُ إلى تبديلِ منهجِ

وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ
بولس  عنيَّ  العجائز"،  وحكايات  التافهة  "اخلرافات  مع  شيئًا  يعمل  أالَّ  لطيموتاوس  ولِه  بقَ

 : تنيَ تَني بارعَ طريقَ
األولى، طلب من طيموتاوس أن يرفضَ التّدنيس، أي املمارسات غير املقدَّسة الَّتي تؤثّر على حياة 
ا أو  ا دنسً االنسان إلى األبد (راجع ٢ قور ٦: ١٧ – ٧: ١). وميكن أن تكون هذه املمارسات كالمً
ًا عن السلوك بحسب منطق هذا العالم (راجع غل ٥: ١٥؛ طي ١: ٩-١١؛ ١ قور ١٠:  استفسار

٣١-٣٣)؛ 
َّة نادرة  الثانية، حذَّر بولس طيموتاوس من خرافات الزوجات العجائز. تلك كانت حكايات يهودي
اخلرافات  حقل  إلى  فيعودون  ريعةِ.  الشَّ زخرفةِ  مبحاولةِ  اخملطئني  بعضُ  بها  يقوم  وفارغة 
، سردَها على اجليران أو على األحفاد. مع  ، في بعضِ األوقاتِ خيفة الَّتي حتاول بعضُ العجائزِ السَّ
رِ  نّ، كان بولس يعلم أنَّ هذه املمارسات قد تكون مشكلةً للمبشّ ه للعجائزِ وكبارِ السّ احترامِ

، لذا حذَّر طيموتاوس منها. ابّ الشَّ



(١ طيم ٤: ٦-١٦)
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ

بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ
اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن

مقدّمة
. في هذا األحدِ نذكرُ كهنتَنا الَّذين  ومِ يَفتتِحُ أحدُ الكهنةِ أسابيعَ التّذكاراتِ الثّالثةَ قبلَ زمنِ الصَّ
خدموا الكنيسةَ ونصلّي إلى اهللا ليعطيَنا كهنةً قدّيسني. في نصّ الرّسالة الَّذي اختارته 
الكنيسة لهذا األحد (١ طيم ٤: ٦-١٦)، ينبِّهُ القدّيسُ بولسُ تلميذَه طيموتاوس إلى أن يكونَ 

ا صاحلًا للمسيح يسوع في تعليمه وسيرته. خادمً
يُقدّم لنا الفصل الرابع من هذه الرسالة احلاجة لكي يكون لنا قادةٌ مثل الَّذين تكلَّم عليهم في 
َّفني الَّذين قادوا النَّاسَ بعيدًا عن كلمةِ  الفصل الثَّالث منها. ينتقل الفصل الرابع من القادةِ املزي
، منقذين  الَّةَ َّةٍ ميثّلها الَّذين بكلمةِ اهللاِ رفعوا النُّفوسَ الضَّ اهللاِ (١ طيم ٤: ١-٥) إلى طاقةٍ تبشيري
هم وأولئك الَّذين يسمعونهم (١ طيم ٤: ١٢-١٦). هذا االنتقالُ صارَ ممكنًا بسببِ  نْ أنفسِ كالًّ مِ

ل بها وأن يُحافَظ  بالعمل بهذه املبادئ، وصيغة األمر تُصرُّ على أنَّ هذه املبادئ يجب أن يُعمَ
عليها. ال بل معنى اجلملة في اللغة اليونانيَّة هو أن يعتني طيموتاوس بهذه األمور وأن يكون 

فيها، أي أن يعطي ذاته كليًّا لها، أو أن يكرّس ذاته كليًّا لهذه اخلدمة.
ا للجميع"، ألنَّ اجلهد األصيل هو الدليل. فال  ه واضحً عندما يُنجز طيموتاوس ذلك، يكون "تقدُّمُ
" على احلقيقة الَّتي حتوّل احلياةَ (راجع ٢  معَ يبحث عن الشهرة بتقدمي الفكرة الَّتي "تهيّج السَّ

طيم ٤: ١-٥).

. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن
َّها  هذا التقدُّم يجب أن يُفحص ال من النَّاس وحسب، بل من اهللا، ألنَّ الهدف هو "اخلالص". إن
ة كاملة يطرحها بولس على طيموتاوس، ال بل قاعدة حياة تؤكّد اخلالص لطيموتاوس  خطَّ

وألولئك "الَّذين يسمعونه".

خالصة روحيّة
اهللا الَّذي يريد لكلّ النَّاس أن يخلصوا وأن يعرفوا احلقيقة (١ طيم ٢: ٤)، كشف عن تدبيره 
زون  ن قِبَل أناسٍ مصلّني (١ طيم ٢: ١-٥) يُجهَّ ز مِ ليجعل هذا ممكنًا. وهذا التدبير يجب أن يُنجَ
خلدمةِ شعبِ اهللا باتّباعهم التّعليمات الَّتي أعطاها بولس لطيموتاوس على الكيفيَّة الَّتي 

يجب أن يهذّب النَّاس أنفسهم من خاللها (١ طيم ٣: ١-١٥).
بها  املوحى  التعليمات  ٤: ١-٥) بحسب  (١ طيم  الَّذين ضلُّوا  يقود  أن  لذا، على خادم اهللا 
ه،  ر الَّذي يكون تعليمُ واألمثلة الرسوليَّة املعطاة (١طيم ٤: ٦-١١). واملبدأ احليويّ هو املبشّ
املتكلّم  لتأكيد اخلالص لكلٍّ من  الرُّوحِ  تامٍّ مع كلمةِ اهللاِ في  باتّفاقٍ  ه،  وسلوكُه، وتكرُّسُ

امعني (١ طيم ٤: ١٢-١٦). والسَّ
ان" و"نسجد لالبن الَّذي أعطاهم هذا  َ الكُهَّ ففي أحد الكهنة "نشدو اجملد لآلب الَّذي اختار
لطانَ" و"نشكر الرُّوح الَّذي" على أيديهم "يحيي القربانَ" (حلن البخور في خدمة قدَّاس  السُّ
أحد الكهنة)، "لينظمهم في الفردوس بني األبرار" (مزمور القراءات في خدمة قدَّاس أحد 

" (مز ١٣١: ١٦). هم اخلالصَ الكهنة) و"يُلبِسَ

   

 . ر الشابّ أن يستعملَ احلذرَ واالحترامَ ب إلى العمر، على املبشّ يفكّر النَّاس بأنَّ احلكمة تُنسَ
إليه  أو ينظر  أيُّ شخصٍ  النموذج لئالَّ يحتقره  يتابع هذا  أن  عَ بولسُ طيموتاوس على  شجّ
نّ" (١ طيم ٤: ١٢) هنا، ميكن أن تعني  رِ سنِّهِ، و"حداثةِ السِّ غَ بطريقةٍ تقلّل من شأنِه بسببِ صِ

. أيَّ شخصٍ بعمرِ أربعني سنة أو أقلّ
يرة  والسّ (كلماته)،  الكالم  طرائق:  خمس  في  للمؤمنني"  "مثاالً  يكون  أن  طيموتاوس  على 
(سلوكه وخدمته)، واحملبَّة (روحه في اخلدمة)، واإلميان (ثباته في كلّ حني)، والعفاف (نقاوته). 

َّة؛  الكالم: يُعلَن بهدف احلياة األبدي
ر وتسبق كلماته.  يرة: تعكسُ ما يعيشه املبشّ السّ

ل اهللا على كلّ شيء وتعطي كلَّ ما عندها.  واحملبَّة: تفضّ
اإلميان: ليطلَّع بثقةٍ أبعد من التجارب. 

ر، وسيرته، ومحبَّته، وإميانه توقفه،  صُ كلَّ الصفات السابقة. فلو كان كالم املبشّ العفاف: يلخّ
دَتْ شخصيَّته وضاع مثاله. جميعها، عن أن يكون نقيًّا، لفسُ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
ر وتكتمل بفعل "املواظبة":  يعطي بولس هنا لطيموتاوس ثالثة تعاليم تناسبُ سلوك املبشّ
َّه بالنسبة إلى الرَّسول بولس، على  (١) إعالن الكلمة: فلكي يعلنها عليه أن يقرأها يوميًّا، ألن

ر أن "يتعب في الكلمة  املبشّ
والتَّعليم" (راجع ١ طيم ٥: ١٧)؛

(٢) الوعظ: يشتمل على التشجيع، والتوجيه، والنُصح؛ 
اه. (٣) التعليم: أن يُعلّم بحسب التَّعليم الصحيح الَّذي تلقَّ

لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ
ل"! في اإلهمال  : "ال تُهمِ له مسؤوليَّةً جسيمةً رِ وتعليمه يحمّ هذا الواجبُ في سلوكِ املبشّ
، ال يحضر. اإلهمال الَّذي يعنيه بولس  ر: ال يراقب، ال يصغي، ال يهتمّ جندُ أربعَ حاالتٍ لفشل املبشّ
ا ٢ طيم ١: ٦)، وتبنيّ صدق  ب بالنبوءة" (راجع أيضً هنا يعود إلى "املوهبة الروحيَّة" الَّتي "توهَ
قت بوضع "أيدي الشيوخ عليه"، عالمة قبول الكنيسة (راجع أعمال  الدعوة اإللهيَّة، الَّتي حتقَّ

١٣: ١-٣؛ ١ طيم ٥: ٢٢). 

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
ر يجعالنه "يحترس جدًّا" و"يهتمّ بتلك األمور (املبادئ)".  التعليم والسيرة املطلوبان من املبشّ
م هنا "كُنْ"، يؤكّد على ضرورة استمرار طيموتاوس  حالة الفعل اليونانيّ املضارع (isthi) املترجَ

٣صفحة

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

ا صحيًّا وفي توازنٍ سليمٍ  الطريقة الَّتي جتعل طيموتاوس يتجنَّب السقوط هي أن يبقى نشيطً
في نشاطه. إضافةً إلى التهذيب اجلسديّ، أوصى بولس طيموتاوس باحلفاظ على التقوى. 
َّام. بعض  َّةً في تلك األي الصورة الَّتي رسمها بولس بالتكلّم على الرياضة اجلسديّة كانت عادي
املعلّمني الكذبة مارسوا "التهذيب القاسي" (راجع قول ٢: ٢٠-٢٣)، وكان بولسُ يشيرُ بصورةٍ 
متكرّرة إلى املنافسةِ الرياضيَّة لتمثيل احلقيقة الروحيَّة (روم ٩: ١٦؛ ١ قور ٩: ٢٤-٢٧؛ غل ٢: ٢؛ 
َّمن املضارعِ  الز اليونانيَّة gumnasía في  الكلمة  ٥: ٧؛ فل ٢: ١٦؛ ٢ طيم ٢: ٥). وضع بولس 
مة هنا "رياضة" أو في ترجماتٍ أخرى "مترين")، ليكون لها تأثير الفعل املستمرّ، مؤكّدًا  (املترجَ
ا لكلّ وجوده. فاهللا يطلب  ربحً رَيَانُه إلى التقوى يكُنْ مُ لطيموتاوس أنَّ هذا التمرين إن امتدَّ سَ
من اخلادم عنايةً صحيَّة (راجع ١ قور ٦: ١٩-٢٠)، وروحيَّة (١ طيم ٤: ٨)، ونفسيَّة (راجع ١ قور ٢: 
١١-١٢؛ عب ٤: ١٢-١٣؛ فل ١: ٢٧-٢٨؛ روم ٨: ٢-١٥؛ ١٢: ١١)، والتمرين الروحيّ ليس مكافأةً في 

." هذه احلياة وحسب، بل يؤكّدُ للخادمِ "احلياةَ اآلتيةَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
َّة. فكلُّ كلمة فيها "صادقة...وجديرة بكلّ قبول" (١ طيم  اآليةُ العاشرةُ مليئة باملقاييس القوي
٤: ٩). تشتمل كلمة "نتعب" (kopiômen) على األحمال، واألحزان، واألفراح الَّتي متأل النهار "في 
وقته وفي غير وقته" (راجع ٢ طيم ٤: ٢). هنا تأتي كلمة "جناهد" (agonizómetha) لتكون 
عوبات واألحزان:  ا للهدف. ألنَّ للخادم نظرةً تفاؤليَّةً جتعلُ رجاءه حيًّا بالرغم من الصُّ مقياسً
َّنا جعلنا رجاءنا في اهللا احليّ، الَّذي هو مخلّصُ النَّاسِ أجمعني، وال سيَّما املؤمنني" (١ طيم  "ألن

.(٤: ١٠

هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ
بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ

اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ
يوصي بولس طيموتاوس مبا معناه: ال تسمح للتَّعليم الباطل، واخلرافات في العالم، وشبابِك، 
م؛ إنّها الفكرة الَّتي سيطوّرُها بولس  أو أيَّ شيءٍ آخر أن مينعك من أن توصي اآلخرين وتعلِّمهُ

ا (راجع ١ طيم ٣: ١٤، ١٥؛ ٤: ١-١٢). الحقً
: فيما  ر الشابّ ينتهي الفصل الرابع من الرسالة األولى إلى طيموتاوس في ذروة التحدّي للمبشّ

اعة للنموذج الرَّسوليّ (١ طيم ٤: ٩-١٢).  النُّموّ في "العقيدة" (١ طيم ٤: ٦-٨)، الَّتي تتمثَّل بالطَّ
لذا يكشف نصّ رسالة أحد الكهنة احلاجةَ الكبيرةَ إلى كلمةِ اهللا ويبنيّ كيفيَّةَ استعمالها.

شرح اآليات
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
واجبَه. لهذا  يؤدّيَ  أن  ، يجبُ  يطانِ الشَّ لتجنُّبِ خداعِ  إلى مساعدةِ اهللاِ  الكاهن يحتاجُ  ألنَّ 
حَ هذه األشياءَ "لإلخوةِ... متغذّيًا بكالمِ اإلميانِ  سَ بولسُ إلى تلميذِه طيموتاوس أن يوضِّ الْتَمَ
"، يأتي  تَ م هنا بــ "عرضْ ًا. فالفعل املتَرجَ َّه طلبٌ وليس اختيار هُ". إن والتَّعليم احلسن الَّذي تَبِعَ
في صيغته اليونانيَّة (hupothiménos) في حالة املضارع املستمرّ، مبعنى أن ينطلق طيموتاوس 
ة إلى  م. وقد تصل به هذه املهمَّ ذاتيًّا للتبشير ويستمرُّ في هذا العمل في تعليمِ اإلخوةِ ودعمهِ
الَّتي أعلنها  أنَّ هذه األشياء  (أي وضع حياته في خطر) لكي يرى  بالنَّفس  درجة التضحية 

راسخةً في عقولِ اإلخوةِ.
" (النموّ)، "والتَّعليمِ  "، عليه أنْ "يتغذَّى بكالمِ اإلميانِ ا صاحلًا للمسيحِ يسوعَ لكي يكونَ "خادمً
َّبعَ هذا النموذج ووصل إلى حالةِ النُّضوجِ في  " (ما يُعلِن). يؤكّدُ بولسُ أنَّ طيموتاوس ات احلسنِ
هنا  م  املترجَ  (parekoloúthekas) التَّامّ  املاضي  اليونانيّ  الفعلَ  هِ  باستخدامِ القضايا  تلك 
َّ في ما كان يعمله.   ه، ولكن عليه أنْ يستمر "تَبعتَهُ". فال يحتاجُ طيموتاوسُ إلى تبديلِ منهجِ

وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ
بولس  عنيَّ  العجائز"،  وحكايات  التافهة  "اخلرافات  مع  شيئًا  يعمل  أالَّ  لطيموتاوس  ولِه  بقَ

 : تنيَ تَني بارعَ طريقَ
األولى، طلب من طيموتاوس أن يرفضَ التّدنيس، أي املمارسات غير املقدَّسة الَّتي تؤثّر على حياة 
ا أو  ا دنسً االنسان إلى األبد (راجع ٢ قور ٦: ١٧ – ٧: ١). وميكن أن تكون هذه املمارسات كالمً
ًا عن السلوك بحسب منطق هذا العالم (راجع غل ٥: ١٥؛ طي ١: ٩-١١؛ ١ قور ١٠:  استفسار

٣١-٣٣)؛ 
َّة نادرة  الثانية، حذَّر بولس طيموتاوس من خرافات الزوجات العجائز. تلك كانت حكايات يهودي
اخلرافات  حقل  إلى  فيعودون  ريعةِ.  الشَّ زخرفةِ  مبحاولةِ  اخملطئني  بعضُ  بها  يقوم  وفارغة 
، سردَها على اجليران أو على األحفاد. مع  ، في بعضِ األوقاتِ خيفة الَّتي حتاول بعضُ العجائزِ السَّ
رِ  نّ، كان بولس يعلم أنَّ هذه املمارسات قد تكون مشكلةً للمبشّ ه للعجائزِ وكبارِ السّ احترامِ

، لذا حذَّر طيموتاوس منها. ابّ الشَّ



(١ طيم ٤: ٦-١٦)
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ

بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ
اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن

مقدّمة
. في هذا األحدِ نذكرُ كهنتَنا الَّذين  ومِ يَفتتِحُ أحدُ الكهنةِ أسابيعَ التّذكاراتِ الثّالثةَ قبلَ زمنِ الصَّ
خدموا الكنيسةَ ونصلّي إلى اهللا ليعطيَنا كهنةً قدّيسني. في نصّ الرّسالة الَّذي اختارته 
الكنيسة لهذا األحد (١ طيم ٤: ٦-١٦)، ينبِّهُ القدّيسُ بولسُ تلميذَه طيموتاوس إلى أن يكونَ 

ا صاحلًا للمسيح يسوع في تعليمه وسيرته. خادمً
يُقدّم لنا الفصل الرابع من هذه الرسالة احلاجة لكي يكون لنا قادةٌ مثل الَّذين تكلَّم عليهم في 
َّفني الَّذين قادوا النَّاسَ بعيدًا عن كلمةِ  الفصل الثَّالث منها. ينتقل الفصل الرابع من القادةِ املزي
، منقذين  الَّةَ َّةٍ ميثّلها الَّذين بكلمةِ اهللاِ رفعوا النُّفوسَ الضَّ اهللاِ (١ طيم ٤: ١-٥) إلى طاقةٍ تبشيري
هم وأولئك الَّذين يسمعونهم (١ طيم ٤: ١٢-١٦). هذا االنتقالُ صارَ ممكنًا بسببِ  نْ أنفسِ كالًّ مِ

ل بها وأن يُحافَظ  بالعمل بهذه املبادئ، وصيغة األمر تُصرُّ على أنَّ هذه املبادئ يجب أن يُعمَ
عليها. ال بل معنى اجلملة في اللغة اليونانيَّة هو أن يعتني طيموتاوس بهذه األمور وأن يكون 

فيها، أي أن يعطي ذاته كليًّا لها، أو أن يكرّس ذاته كليًّا لهذه اخلدمة.
ا للجميع"، ألنَّ اجلهد األصيل هو الدليل. فال  ه واضحً عندما يُنجز طيموتاوس ذلك، يكون "تقدُّمُ
" على احلقيقة الَّتي حتوّل احلياةَ (راجع ٢  معَ يبحث عن الشهرة بتقدمي الفكرة الَّتي "تهيّج السَّ

طيم ٤: ١-٥).

. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن
َّها  هذا التقدُّم يجب أن يُفحص ال من النَّاس وحسب، بل من اهللا، ألنَّ الهدف هو "اخلالص". إن
ة كاملة يطرحها بولس على طيموتاوس، ال بل قاعدة حياة تؤكّد اخلالص لطيموتاوس  خطَّ

وألولئك "الَّذين يسمعونه".

خالصة روحيّة
اهللا الَّذي يريد لكلّ النَّاس أن يخلصوا وأن يعرفوا احلقيقة (١ طيم ٢: ٤)، كشف عن تدبيره 
زون  ن قِبَل أناسٍ مصلّني (١ طيم ٢: ١-٥) يُجهَّ ز مِ ليجعل هذا ممكنًا. وهذا التدبير يجب أن يُنجَ
خلدمةِ شعبِ اهللا باتّباعهم التّعليمات الَّتي أعطاها بولس لطيموتاوس على الكيفيَّة الَّتي 

يجب أن يهذّب النَّاس أنفسهم من خاللها (١ طيم ٣: ١-١٥).
بها  املوحى  التعليمات  ٤: ١-٥) بحسب  (١ طيم  الَّذين ضلُّوا  يقود  أن  لذا، على خادم اهللا 
ه،  ر الَّذي يكون تعليمُ واألمثلة الرسوليَّة املعطاة (١طيم ٤: ٦-١١). واملبدأ احليويّ هو املبشّ
املتكلّم  لتأكيد اخلالص لكلٍّ من  الرُّوحِ  تامٍّ مع كلمةِ اهللاِ في  باتّفاقٍ  ه،  وسلوكُه، وتكرُّسُ

امعني (١ طيم ٤: ١٢-١٦). والسَّ
ان" و"نسجد لالبن الَّذي أعطاهم هذا  َ الكُهَّ ففي أحد الكهنة "نشدو اجملد لآلب الَّذي اختار
لطانَ" و"نشكر الرُّوح الَّذي" على أيديهم "يحيي القربانَ" (حلن البخور في خدمة قدَّاس  السُّ
أحد الكهنة)، "لينظمهم في الفردوس بني األبرار" (مزمور القراءات في خدمة قدَّاس أحد 

" (مز ١٣١: ١٦). هم اخلالصَ الكهنة) و"يُلبِسَ

   

٤صفحة

 . ر الشابّ أن يستعملَ احلذرَ واالحترامَ ب إلى العمر، على املبشّ يفكّر النَّاس بأنَّ احلكمة تُنسَ
إليه  أو ينظر  أيُّ شخصٍ  النموذج لئالَّ يحتقره  يتابع هذا  أن  عَ بولسُ طيموتاوس على  شجّ
نّ" (١ طيم ٤: ١٢) هنا، ميكن أن تعني  رِ سنِّهِ، و"حداثةِ السِّ غَ بطريقةٍ تقلّل من شأنِه بسببِ صِ

. أيَّ شخصٍ بعمرِ أربعني سنة أو أقلّ
يرة  والسّ (كلماته)،  الكالم  طرائق:  خمس  في  للمؤمنني"  "مثاالً  يكون  أن  طيموتاوس  على 
(سلوكه وخدمته)، واحملبَّة (روحه في اخلدمة)، واإلميان (ثباته في كلّ حني)، والعفاف (نقاوته). 

َّة؛  الكالم: يُعلَن بهدف احلياة األبدي
ر وتسبق كلماته.  يرة: تعكسُ ما يعيشه املبشّ السّ

ل اهللا على كلّ شيء وتعطي كلَّ ما عندها.  واحملبَّة: تفضّ
اإلميان: ليطلَّع بثقةٍ أبعد من التجارب. 

ر، وسيرته، ومحبَّته، وإميانه توقفه،  صُ كلَّ الصفات السابقة. فلو كان كالم املبشّ العفاف: يلخّ
دَتْ شخصيَّته وضاع مثاله. جميعها، عن أن يكون نقيًّا، لفسُ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
ر وتكتمل بفعل "املواظبة":  يعطي بولس هنا لطيموتاوس ثالثة تعاليم تناسبُ سلوك املبشّ
َّه بالنسبة إلى الرَّسول بولس، على  (١) إعالن الكلمة: فلكي يعلنها عليه أن يقرأها يوميًّا، ألن

ر أن "يتعب في الكلمة  املبشّ
والتَّعليم" (راجع ١ طيم ٥: ١٧)؛

(٢) الوعظ: يشتمل على التشجيع، والتوجيه، والنُصح؛ 
اه. (٣) التعليم: أن يُعلّم بحسب التَّعليم الصحيح الَّذي تلقَّ

لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ
ل"! في اإلهمال  : "ال تُهمِ له مسؤوليَّةً جسيمةً رِ وتعليمه يحمّ هذا الواجبُ في سلوكِ املبشّ
، ال يحضر. اإلهمال الَّذي يعنيه بولس  ر: ال يراقب، ال يصغي، ال يهتمّ جندُ أربعَ حاالتٍ لفشل املبشّ
ا ٢ طيم ١: ٦)، وتبنيّ صدق  ب بالنبوءة" (راجع أيضً هنا يعود إلى "املوهبة الروحيَّة" الَّتي "توهَ
قت بوضع "أيدي الشيوخ عليه"، عالمة قبول الكنيسة (راجع أعمال  الدعوة اإللهيَّة، الَّتي حتقَّ

١٣: ١-٣؛ ١ طيم ٥: ٢٢). 

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
ر يجعالنه "يحترس جدًّا" و"يهتمّ بتلك األمور (املبادئ)".  التعليم والسيرة املطلوبان من املبشّ
م هنا "كُنْ"، يؤكّد على ضرورة استمرار طيموتاوس  حالة الفعل اليونانيّ املضارع (isthi) املترجَ

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

ا صحيًّا وفي توازنٍ سليمٍ  الطريقة الَّتي جتعل طيموتاوس يتجنَّب السقوط هي أن يبقى نشيطً
في نشاطه. إضافةً إلى التهذيب اجلسديّ، أوصى بولس طيموتاوس باحلفاظ على التقوى. 
َّام. بعض  َّةً في تلك األي الصورة الَّتي رسمها بولس بالتكلّم على الرياضة اجلسديّة كانت عادي
املعلّمني الكذبة مارسوا "التهذيب القاسي" (راجع قول ٢: ٢٠-٢٣)، وكان بولسُ يشيرُ بصورةٍ 
متكرّرة إلى املنافسةِ الرياضيَّة لتمثيل احلقيقة الروحيَّة (روم ٩: ١٦؛ ١ قور ٩: ٢٤-٢٧؛ غل ٢: ٢؛ 
َّمن املضارعِ  الز اليونانيَّة gumnasía في  الكلمة  ٥: ٧؛ فل ٢: ١٦؛ ٢ طيم ٢: ٥). وضع بولس 
مة هنا "رياضة" أو في ترجماتٍ أخرى "مترين")، ليكون لها تأثير الفعل املستمرّ، مؤكّدًا  (املترجَ
ا لكلّ وجوده. فاهللا يطلب  ربحً رَيَانُه إلى التقوى يكُنْ مُ لطيموتاوس أنَّ هذا التمرين إن امتدَّ سَ
من اخلادم عنايةً صحيَّة (راجع ١ قور ٦: ١٩-٢٠)، وروحيَّة (١ طيم ٤: ٨)، ونفسيَّة (راجع ١ قور ٢: 
١١-١٢؛ عب ٤: ١٢-١٣؛ فل ١: ٢٧-٢٨؛ روم ٨: ٢-١٥؛ ١٢: ١١)، والتمرين الروحيّ ليس مكافأةً في 

." هذه احلياة وحسب، بل يؤكّدُ للخادمِ "احلياةَ اآلتيةَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
َّة. فكلُّ كلمة فيها "صادقة...وجديرة بكلّ قبول" (١ طيم  اآليةُ العاشرةُ مليئة باملقاييس القوي
٤: ٩). تشتمل كلمة "نتعب" (kopiômen) على األحمال، واألحزان، واألفراح الَّتي متأل النهار "في 
وقته وفي غير وقته" (راجع ٢ طيم ٤: ٢). هنا تأتي كلمة "جناهد" (agonizómetha) لتكون 
عوبات واألحزان:  ا للهدف. ألنَّ للخادم نظرةً تفاؤليَّةً جتعلُ رجاءه حيًّا بالرغم من الصُّ مقياسً
َّنا جعلنا رجاءنا في اهللا احليّ، الَّذي هو مخلّصُ النَّاسِ أجمعني، وال سيَّما املؤمنني" (١ طيم  "ألن

.(٤: ١٠

هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ
بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ

اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ
يوصي بولس طيموتاوس مبا معناه: ال تسمح للتَّعليم الباطل، واخلرافات في العالم، وشبابِك، 
م؛ إنّها الفكرة الَّتي سيطوّرُها بولس  أو أيَّ شيءٍ آخر أن مينعك من أن توصي اآلخرين وتعلِّمهُ

ا (راجع ١ طيم ٣: ١٤، ١٥؛ ٤: ١-١٢). الحقً
: فيما  ر الشابّ ينتهي الفصل الرابع من الرسالة األولى إلى طيموتاوس في ذروة التحدّي للمبشّ

اعة للنموذج الرَّسوليّ (١ طيم ٤: ٩-١٢).  النُّموّ في "العقيدة" (١ طيم ٤: ٦-٨)، الَّتي تتمثَّل بالطَّ
لذا يكشف نصّ رسالة أحد الكهنة احلاجةَ الكبيرةَ إلى كلمةِ اهللا ويبنيّ كيفيَّةَ استعمالها.

شرح اآليات
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
واجبَه. لهذا  يؤدّيَ  أن  ، يجبُ  يطانِ الشَّ لتجنُّبِ خداعِ  إلى مساعدةِ اهللاِ  الكاهن يحتاجُ  ألنَّ 
حَ هذه األشياءَ "لإلخوةِ... متغذّيًا بكالمِ اإلميانِ  سَ بولسُ إلى تلميذِه طيموتاوس أن يوضِّ الْتَمَ
"، يأتي  تَ م هنا بــ "عرضْ ًا. فالفعل املتَرجَ َّه طلبٌ وليس اختيار هُ". إن والتَّعليم احلسن الَّذي تَبِعَ
في صيغته اليونانيَّة (hupothiménos) في حالة املضارع املستمرّ، مبعنى أن ينطلق طيموتاوس 
ة إلى  م. وقد تصل به هذه املهمَّ ذاتيًّا للتبشير ويستمرُّ في هذا العمل في تعليمِ اإلخوةِ ودعمهِ
الَّتي أعلنها  أنَّ هذه األشياء  (أي وضع حياته في خطر) لكي يرى  بالنَّفس  درجة التضحية 

راسخةً في عقولِ اإلخوةِ.
" (النموّ)، "والتَّعليمِ  "، عليه أنْ "يتغذَّى بكالمِ اإلميانِ ا صاحلًا للمسيحِ يسوعَ لكي يكونَ "خادمً
َّبعَ هذا النموذج ووصل إلى حالةِ النُّضوجِ في  " (ما يُعلِن). يؤكّدُ بولسُ أنَّ طيموتاوس ات احلسنِ
هنا  م  املترجَ  (parekoloúthekas) التَّامّ  املاضي  اليونانيّ  الفعلَ  هِ  باستخدامِ القضايا  تلك 
َّ في ما كان يعمله.   ه، ولكن عليه أنْ يستمر "تَبعتَهُ". فال يحتاجُ طيموتاوسُ إلى تبديلِ منهجِ

وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ
بولس  عنيَّ  العجائز"،  وحكايات  التافهة  "اخلرافات  مع  شيئًا  يعمل  أالَّ  لطيموتاوس  ولِه  بقَ

 : تنيَ تَني بارعَ طريقَ
األولى، طلب من طيموتاوس أن يرفضَ التّدنيس، أي املمارسات غير املقدَّسة الَّتي تؤثّر على حياة 
ا أو  ا دنسً االنسان إلى األبد (راجع ٢ قور ٦: ١٧ – ٧: ١). وميكن أن تكون هذه املمارسات كالمً
ًا عن السلوك بحسب منطق هذا العالم (راجع غل ٥: ١٥؛ طي ١: ٩-١١؛ ١ قور ١٠:  استفسار

٣١-٣٣)؛ 
َّة نادرة  الثانية، حذَّر بولس طيموتاوس من خرافات الزوجات العجائز. تلك كانت حكايات يهودي
اخلرافات  حقل  إلى  فيعودون  ريعةِ.  الشَّ زخرفةِ  مبحاولةِ  اخملطئني  بعضُ  بها  يقوم  وفارغة 
، سردَها على اجليران أو على األحفاد. مع  ، في بعضِ األوقاتِ خيفة الَّتي حتاول بعضُ العجائزِ السَّ
رِ  نّ، كان بولس يعلم أنَّ هذه املمارسات قد تكون مشكلةً للمبشّ ه للعجائزِ وكبارِ السّ احترامِ

، لذا حذَّر طيموتاوس منها. ابّ الشَّ



(١ طيم ٤: ٦-١٦)
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ

بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ
اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن

مقدّمة
. في هذا األحدِ نذكرُ كهنتَنا الَّذين  ومِ يَفتتِحُ أحدُ الكهنةِ أسابيعَ التّذكاراتِ الثّالثةَ قبلَ زمنِ الصَّ
خدموا الكنيسةَ ونصلّي إلى اهللا ليعطيَنا كهنةً قدّيسني. في نصّ الرّسالة الَّذي اختارته 
الكنيسة لهذا األحد (١ طيم ٤: ٦-١٦)، ينبِّهُ القدّيسُ بولسُ تلميذَه طيموتاوس إلى أن يكونَ 

ا صاحلًا للمسيح يسوع في تعليمه وسيرته. خادمً
يُقدّم لنا الفصل الرابع من هذه الرسالة احلاجة لكي يكون لنا قادةٌ مثل الَّذين تكلَّم عليهم في 
َّفني الَّذين قادوا النَّاسَ بعيدًا عن كلمةِ  الفصل الثَّالث منها. ينتقل الفصل الرابع من القادةِ املزي
، منقذين  الَّةَ َّةٍ ميثّلها الَّذين بكلمةِ اهللاِ رفعوا النُّفوسَ الضَّ اهللاِ (١ طيم ٤: ١-٥) إلى طاقةٍ تبشيري
هم وأولئك الَّذين يسمعونهم (١ طيم ٤: ١٢-١٦). هذا االنتقالُ صارَ ممكنًا بسببِ  نْ أنفسِ كالًّ مِ

٥صفحة

ل بها وأن يُحافَظ  بالعمل بهذه املبادئ، وصيغة األمر تُصرُّ على أنَّ هذه املبادئ يجب أن يُعمَ
عليها. ال بل معنى اجلملة في اللغة اليونانيَّة هو أن يعتني طيموتاوس بهذه األمور وأن يكون 

فيها، أي أن يعطي ذاته كليًّا لها، أو أن يكرّس ذاته كليًّا لهذه اخلدمة.
ا للجميع"، ألنَّ اجلهد األصيل هو الدليل. فال  ه واضحً عندما يُنجز طيموتاوس ذلك، يكون "تقدُّمُ
" على احلقيقة الَّتي حتوّل احلياةَ (راجع ٢  معَ يبحث عن الشهرة بتقدمي الفكرة الَّتي "تهيّج السَّ

طيم ٤: ١-٥).

. ونَكَ عُ مَ كَ والَّذِينَ يَسْ تَ نَفسَ لَّصْ لْتَ خَ عَ ْبُتْ في ذلِك. فإِذا فَ ، وَاث كَ لِيمِ كَ وَلِتَعْ سِ ْتَبِهْ لِنَفْ ١٦ إِن
َّها  هذا التقدُّم يجب أن يُفحص ال من النَّاس وحسب، بل من اهللا، ألنَّ الهدف هو "اخلالص". إن
ة كاملة يطرحها بولس على طيموتاوس، ال بل قاعدة حياة تؤكّد اخلالص لطيموتاوس  خطَّ

وألولئك "الَّذين يسمعونه".

خالصة روحيّة
اهللا الَّذي يريد لكلّ النَّاس أن يخلصوا وأن يعرفوا احلقيقة (١ طيم ٢: ٤)، كشف عن تدبيره 
زون  ن قِبَل أناسٍ مصلّني (١ طيم ٢: ١-٥) يُجهَّ ز مِ ليجعل هذا ممكنًا. وهذا التدبير يجب أن يُنجَ
خلدمةِ شعبِ اهللا باتّباعهم التّعليمات الَّتي أعطاها بولس لطيموتاوس على الكيفيَّة الَّتي 

يجب أن يهذّب النَّاس أنفسهم من خاللها (١ طيم ٣: ١-١٥).
بها  املوحى  التعليمات  ٤: ١-٥) بحسب  (١ طيم  الَّذين ضلُّوا  يقود  أن  لذا، على خادم اهللا 
ه،  ر الَّذي يكون تعليمُ واألمثلة الرسوليَّة املعطاة (١طيم ٤: ٦-١١). واملبدأ احليويّ هو املبشّ
املتكلّم  لتأكيد اخلالص لكلٍّ من  الرُّوحِ  تامٍّ مع كلمةِ اهللاِ في  باتّفاقٍ  ه،  وسلوكُه، وتكرُّسُ

امعني (١ طيم ٤: ١٢-١٦). والسَّ
ان" و"نسجد لالبن الَّذي أعطاهم هذا  َ الكُهَّ ففي أحد الكهنة "نشدو اجملد لآلب الَّذي اختار
لطانَ" و"نشكر الرُّوح الَّذي" على أيديهم "يحيي القربانَ" (حلن البخور في خدمة قدَّاس  السُّ
أحد الكهنة)، "لينظمهم في الفردوس بني األبرار" (مزمور القراءات في خدمة قدَّاس أحد 

" (مز ١٣١: ١٦). هم اخلالصَ الكهنة) و"يُلبِسَ

   

 . ر الشابّ أن يستعملَ احلذرَ واالحترامَ ب إلى العمر، على املبشّ يفكّر النَّاس بأنَّ احلكمة تُنسَ
إليه  أو ينظر  أيُّ شخصٍ  النموذج لئالَّ يحتقره  يتابع هذا  أن  عَ بولسُ طيموتاوس على  شجّ
نّ" (١ طيم ٤: ١٢) هنا، ميكن أن تعني  رِ سنِّهِ، و"حداثةِ السِّ غَ بطريقةٍ تقلّل من شأنِه بسببِ صِ

. أيَّ شخصٍ بعمرِ أربعني سنة أو أقلّ
يرة  والسّ (كلماته)،  الكالم  طرائق:  خمس  في  للمؤمنني"  "مثاالً  يكون  أن  طيموتاوس  على 
(سلوكه وخدمته)، واحملبَّة (روحه في اخلدمة)، واإلميان (ثباته في كلّ حني)، والعفاف (نقاوته). 

َّة؛  الكالم: يُعلَن بهدف احلياة األبدي
ر وتسبق كلماته.  يرة: تعكسُ ما يعيشه املبشّ السّ

ل اهللا على كلّ شيء وتعطي كلَّ ما عندها.  واحملبَّة: تفضّ
اإلميان: ليطلَّع بثقةٍ أبعد من التجارب. 

ر، وسيرته، ومحبَّته، وإميانه توقفه،  صُ كلَّ الصفات السابقة. فلو كان كالم املبشّ العفاف: يلخّ
دَتْ شخصيَّته وضاع مثاله. جميعها، عن أن يكون نقيًّا، لفسُ

لِيم، إِلى أَنْ أَجِيء. ظِ والتَّعْ ةِ والوَعْ النِ الكَلِمَ لى إِعْ بْ عَ ١٣ وَاظِ
ر وتكتمل بفعل "املواظبة":  يعطي بولس هنا لطيموتاوس ثالثة تعاليم تناسبُ سلوك املبشّ
َّه بالنسبة إلى الرَّسول بولس، على  (١) إعالن الكلمة: فلكي يعلنها عليه أن يقرأها يوميًّا، ألن

ر أن "يتعب في الكلمة  املبشّ
والتَّعليم" (راجع ١ طيم ٥: ١٧)؛

(٢) الوعظ: يشتمل على التشجيع، والتوجيه، والنُصح؛ 
اه. (٣) التعليم: أن يُعلّم بحسب التَّعليم الصحيح الَّذي تلقَّ

لَيك. يُوخِ عَ ْدِي الشُّ عِ أَي وْهِبَةَ الَّتي فِيك، وقَد وُهِبَتْ لَكَ بالنُّبُوءَةِ معَ وَضْ لِ الـمَ مِ ١٤ ال تُهْ
ل"! في اإلهمال  : "ال تُهمِ له مسؤوليَّةً جسيمةً رِ وتعليمه يحمّ هذا الواجبُ في سلوكِ املبشّ
، ال يحضر. اإلهمال الَّذي يعنيه بولس  ر: ال يراقب، ال يصغي، ال يهتمّ جندُ أربعَ حاالتٍ لفشل املبشّ
ا ٢ طيم ١: ٦)، وتبنيّ صدق  ب بالنبوءة" (راجع أيضً هنا يعود إلى "املوهبة الروحيَّة" الَّتي "توهَ
قت بوضع "أيدي الشيوخ عليه"، عالمة قبول الكنيسة (راجع أعمال  الدعوة اإللهيَّة، الَّتي حتقَّ

١٣: ١-٣؛ ١ طيم ٥: ٢٢). 

يع. مِ ا لِلجَ حً كَ واضِ دُّمُ ا، لِيَكُونَ تَقَ لَيهَ بًا عَ واظِ ور، وكُنْ مُ ُمُ تَمَّ بِتِلْكَ األ ١٥ إِهْ
ر يجعالنه "يحترس جدًّا" و"يهتمّ بتلك األمور (املبادئ)".  التعليم والسيرة املطلوبان من املبشّ
م هنا "كُنْ"، يؤكّد على ضرورة استمرار طيموتاوس  حالة الفعل اليونانيّ املضارع (isthi) املترجَ

دَ  ا وَعْ َنَّ لَهَ يء، أل ةٌ لكُلِّ شَ يَ نَافِعَ وَى فَهِ ا التَّقْ يء، أَمَّ ضَ الشَّ َّةَ نَافِعةٌ بعْ دِي سَ ةَ الـجَ ٨ فإِنَّ الرِّيَاضَ
رَةِ واآلتِيَة. اضِ يَاةِ الـحَ الـحَ

ا صحيًّا وفي توازنٍ سليمٍ  الطريقة الَّتي جتعل طيموتاوس يتجنَّب السقوط هي أن يبقى نشيطً
في نشاطه. إضافةً إلى التهذيب اجلسديّ، أوصى بولس طيموتاوس باحلفاظ على التقوى. 
َّام. بعض  َّةً في تلك األي الصورة الَّتي رسمها بولس بالتكلّم على الرياضة اجلسديّة كانت عادي
املعلّمني الكذبة مارسوا "التهذيب القاسي" (راجع قول ٢: ٢٠-٢٣)، وكان بولسُ يشيرُ بصورةٍ 
متكرّرة إلى املنافسةِ الرياضيَّة لتمثيل احلقيقة الروحيَّة (روم ٩: ١٦؛ ١ قور ٩: ٢٤-٢٧؛ غل ٢: ٢؛ 
َّمن املضارعِ  الز اليونانيَّة gumnasía في  الكلمة  ٥: ٧؛ فل ٢: ١٦؛ ٢ طيم ٢: ٥). وضع بولس 
مة هنا "رياضة" أو في ترجماتٍ أخرى "مترين")، ليكون لها تأثير الفعل املستمرّ، مؤكّدًا  (املترجَ
ا لكلّ وجوده. فاهللا يطلب  ربحً رَيَانُه إلى التقوى يكُنْ مُ لطيموتاوس أنَّ هذا التمرين إن امتدَّ سَ
من اخلادم عنايةً صحيَّة (راجع ١ قور ٦: ١٩-٢٠)، وروحيَّة (١ طيم ٤: ٨)، ونفسيَّة (راجع ١ قور ٢: 
١١-١٢؛ عب ٤: ١٢-١٣؛ فل ١: ٢٧-٢٨؛ روم ٨: ٢-١٥؛ ١٢: ١١)، والتمرين الروحيّ ليس مكافأةً في 

." هذه احلياة وحسب، بل يؤكّدُ للخادمِ "احلياةَ اآلتيةَ

دِيرَةٌ بِكُلِّ قَبُول: ةُ وجَ ٩ صادِقَةٌ هيَ الكَلِمَ
خلِّصُ الـنَّاس  وَ مُ يّ، الـَّذي هُ اءَنا في اهللاِ الـحَ لْنَا رجَ عَ َّنَا جَ َن َاهِد، فذلِكَ أل بُ وجنُ ١٠ إِنْ كُنَّا نَتْعَ

نِني. ؤْمِ ا الـمُ يَّمَ ني، وال سِ عِ مَ أَجْ
َّة. فكلُّ كلمة فيها "صادقة...وجديرة بكلّ قبول" (١ طيم  اآليةُ العاشرةُ مليئة باملقاييس القوي
٤: ٩). تشتمل كلمة "نتعب" (kopiômen) على األحمال، واألحزان، واألفراح الَّتي متأل النهار "في 
وقته وفي غير وقته" (راجع ٢ طيم ٤: ٢). هنا تأتي كلمة "جناهد" (agonizómetha) لتكون 
عوبات واألحزان:  ا للهدف. ألنَّ للخادم نظرةً تفاؤليَّةً جتعلُ رجاءه حيًّا بالرغم من الصُّ مقياسً
َّنا جعلنا رجاءنا في اهللا احليّ، الَّذي هو مخلّصُ النَّاسِ أجمعني، وال سيَّما املؤمنني" (١ طيم  "ألن

.(٤: ١٠

هُ. لِّمْ َوْصِ بِذلكَ وعَ ١١ فأ
بَّة،  حَ يرَة، والـمَ نِني، بِالكَالم، والسِّ ؤْمِ ً للمُ ثَاال ، بَلْ كُنْ مِ نِّكَ داثَةِ سِ نيُ بِحَ تَهِ دًا يَسْ ١٢ وال تَدَعْ أَحَ

اف. فَ َان، والعَ واإلِميْ
يوصي بولس طيموتاوس مبا معناه: ال تسمح للتَّعليم الباطل، واخلرافات في العالم، وشبابِك، 
م؛ إنّها الفكرة الَّتي سيطوّرُها بولس  أو أيَّ شيءٍ آخر أن مينعك من أن توصي اآلخرين وتعلِّمهُ

ا (راجع ١ طيم ٣: ١٤، ١٥؛ ٤: ١-١٢). الحقً
: فيما  ر الشابّ ينتهي الفصل الرابع من الرسالة األولى إلى طيموتاوس في ذروة التحدّي للمبشّ

اعة للنموذج الرَّسوليّ (١ طيم ٤: ٩-١٢).  النُّموّ في "العقيدة" (١ طيم ٤: ٦-٨)، الَّتي تتمثَّل بالطَّ
لذا يكشف نصّ رسالة أحد الكهنة احلاجةَ الكبيرةَ إلى كلمةِ اهللا ويبنيّ كيفيَّةَ استعمالها.

شرح اآليات
لِيمِ  َانِ والتَّعْ ذِّيًا بِكَالمِ اإلِميْ تَغَ وع، مُ يحِ يَسُ سِ ًا للمَ احلِ ا صَ ادِمً وَة، تَكُونُ خَ تَ ذلِكَ لِإلِخْ رَضْ ٦ فإِذَا عَ

تَهُ. نِ الَّذي تَبِعْ سَ الـحَ
واجبَه. لهذا  يؤدّيَ  أن  ، يجبُ  يطانِ الشَّ لتجنُّبِ خداعِ  إلى مساعدةِ اهللاِ  الكاهن يحتاجُ  ألنَّ 
حَ هذه األشياءَ "لإلخوةِ... متغذّيًا بكالمِ اإلميانِ  سَ بولسُ إلى تلميذِه طيموتاوس أن يوضِّ الْتَمَ
"، يأتي  تَ م هنا بــ "عرضْ ًا. فالفعل املتَرجَ َّه طلبٌ وليس اختيار هُ". إن والتَّعليم احلسن الَّذي تَبِعَ
في صيغته اليونانيَّة (hupothiménos) في حالة املضارع املستمرّ، مبعنى أن ينطلق طيموتاوس 
ة إلى  م. وقد تصل به هذه املهمَّ ذاتيًّا للتبشير ويستمرُّ في هذا العمل في تعليمِ اإلخوةِ ودعمهِ
الَّتي أعلنها  أنَّ هذه األشياء  (أي وضع حياته في خطر) لكي يرى  بالنَّفس  درجة التضحية 

راسخةً في عقولِ اإلخوةِ.
" (النموّ)، "والتَّعليمِ  "، عليه أنْ "يتغذَّى بكالمِ اإلميانِ ا صاحلًا للمسيحِ يسوعَ لكي يكونَ "خادمً
َّبعَ هذا النموذج ووصل إلى حالةِ النُّضوجِ في  " (ما يُعلِن). يؤكّدُ بولسُ أنَّ طيموتاوس ات احلسنِ
هنا  م  املترجَ  (parekoloúthekas) التَّامّ  املاضي  اليونانيّ  الفعلَ  هِ  باستخدامِ القضايا  تلك 
َّ في ما كان يعمله.   ه، ولكن عليه أنْ يستمر "تَبعتَهُ". فال يحتاجُ طيموتاوسُ إلى تبديلِ منهجِ

وَى. لى التَّقْ كَ عَ سَ ا. وَرَوِّضْ نَفْ نْهَ رِضْ عَ َعْ أ ائِز، فَ جَ ة، حِكَايَاتُ العَ اتُ التَّافِهَ رَافَ ا الـخُ ٧ أَمَّ
بولس  عنيَّ  العجائز"،  وحكايات  التافهة  "اخلرافات  مع  شيئًا  يعمل  أالَّ  لطيموتاوس  ولِه  بقَ

 : تنيَ تَني بارعَ طريقَ
األولى، طلب من طيموتاوس أن يرفضَ التّدنيس، أي املمارسات غير املقدَّسة الَّتي تؤثّر على حياة 
ا أو  ا دنسً االنسان إلى األبد (راجع ٢ قور ٦: ١٧ – ٧: ١). وميكن أن تكون هذه املمارسات كالمً
ًا عن السلوك بحسب منطق هذا العالم (راجع غل ٥: ١٥؛ طي ١: ٩-١١؛ ١ قور ١٠:  استفسار

٣١-٣٣)؛ 
َّة نادرة  الثانية، حذَّر بولس طيموتاوس من خرافات الزوجات العجائز. تلك كانت حكايات يهودي
اخلرافات  حقل  إلى  فيعودون  ريعةِ.  الشَّ زخرفةِ  مبحاولةِ  اخملطئني  بعضُ  بها  يقوم  وفارغة 
، سردَها على اجليران أو على األحفاد. مع  ، في بعضِ األوقاتِ خيفة الَّتي حتاول بعضُ العجائزِ السَّ
رِ  نّ، كان بولس يعلم أنَّ هذه املمارسات قد تكون مشكلةً للمبشّ ه للعجائزِ وكبارِ السّ احترامِ

، لذا حذَّر طيموتاوس منها. ابّ الشَّ


