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األحد األوّل بعد عيد الصليب: إينا زبدى عنوان األحد

١صفحة

(٢ طيم ٢: ١-١٠)
وع. يحِ يَسُ سِ ةِ الَّتي في الـمَ مَ دَّدْ بِالنِّعْ ي، تَشَ ْنِ ، يا اب ْتَ ١ وأَن

َنْ  بِأ ا  أَيْضً م  ينَ هُ دِيرِ نَاء، جَ أُمَ ا  أُنَاسً هُ  تَودِعْ إِسْ ين،  ودٍ كَثِيرِ هُ ورِ شُ ضُ نِّي بِحُ تَهُ مِ عْ مِ ا سَ ٢ ومَ
م. وا غَيْرَهُ لِّمُ يُعَ

وع. يحِ يَسُ سِ الِحٍ لِلمَ نْدِيٍّ صَ اتِ كَجُ قَّ شَ الِ الـمَ تِمَ ارِكْنِي في احْ ٣ شَ
نَّدَهُ. نْ جَ يَ مَ يَّة، إِذا أَرادَ أَنْ يُرْضِ يشِ عِ ورِ الـمَ ُمُ كُ في األ مِ نْدِيٍّ يَنْهَ نْ جُ ا مِ ٤ ومَ

ول. بِ األُصُ سَ ارَعَ بِحَ َّ إِذا صَ ً إِال يال ارِعُ ال يَنَالُ إِكْلِ نْ يُصَ ٥ ومَ
ر. نَ الثَّمَ َّلِ مِ َو يبِ األ قُّ بالنَّصِ بُ لَهُ الـحَ ارِثُ الَّذي يَتْعَ ٦ والـحَ
يْء! ا في كُلِّ شَ مً طِيكَ فَهْ يُعْ َّبُّ سَ ا أَقُول: والر لْ في مَ َمَّ ٧ تأ

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ لِ دَاوُد، بِحَ نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ سِ وعَ الـمَ ْ يَسُ ٨ تَذَكَّر
يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لـكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ شَ لُ الـمَ تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ

الصِ في  ا على الـخَ م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ خْ لِ الـمُ نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذـلِكَ أَصْ
َبَدِيّ. دِ األ جْ عَ الـمَ وعَ مَ يحِ يَسُ سِ الـمَ

مقدّمة
ف بها: أن  في هذا الفصل من الرسالة، قدَّم بولس لطيموتاوس سبع ميزات وجب أن يتصَّ
ر يستطيع أن  ن مبشّ َّه ما مِ "يتشدَّد بالنَّعمة الَّتي في املسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ١)، ألن
أن  يبني عالقة شخصيَّة مع اهللا؛  أن  له من  بدَّ  وال  اإللهيَّة،  املعونة  دون  يفعل شيئًا من 
ات  ا؛ أن "يحتمل املشقَّ "يستودع هذه احلقائق ألناسٍ أمناء" (٢ طيم ٢: ٢) ليتشدَّدوا هم أيضً
كجندي صالح للمسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ٣)؛ أن "يُصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)؛ 
َّه من دون تعبٍ في اخلدمة، ال ميكنه أن يضمن  أن يكون "احلارث الَّذي يتعب" (٢ طيم ٢: ٦)، ألن
ا في كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧)؛ وأن  َّبّ "ليعطيه فهمً الر إلى  ا  أن يرجع دومً املرجوَّة؛  الثمار 
"يتذكَّر يسوع املسيح الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨) في قدرته (املسيح القائم 
يرتبط  ال  الَّذي  داود"  نسل  ("من  َّته  وذري احلياة)؛  تعطي  ومحبَّته  القلقة،  النفوس  ع  يشجّ
َّة الَّتي توصف كجزءٍ من تدبير اهللا اخلالصيّ) ووعوده (خالص  ا بالذري باملسيح فقط، بل أيضً

اجلميع).

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

اخلالص.

خالصة روحيّة
تلميذه  إلى  بولس  القدّيس  ه  يتوجَّ  ،(١-١٠  :٢ طيم   ٢) الرسالة  من  املقطع  هذا  في 
َّة لتكملة املسيرة في نشر كلمة اهللا. وقد استودعه، لهذه  طيموتاوس بإرشاداتٍ ضروري

الغاية، ثالث وصايا، وثالث صوَر:
وصايا ثالث

إكمال  ال يستطيع  َّه  ألن  :(١  :٢ (٢ طيم  املسيح يسوع"  في  الَّتي  بالنّعمة  "يتشدَّد  أن   .١
َّب.  مسيرته من دون االتّكال على نعمة الر

٢. أن "يستودع ما سمعه" (٢ طيم ٢: ٢): لينقل بشارة الكلمة إلى كلّ الناس، شرط أن 
ا "أمناء" عليها، وعلى البشارة بها، حيث أعمالهم تُطابق كالمهم. يكونوا هم أيضً

يخاف من مشاركة  وأالَّ  يتراخى،  أالَّ   :(٣  :٢ (٢ طيم  ات"  املشقَّ احتمال  في  "يُشارك  أن   .٣
ات، وما من حياةٍ مسيحيَّة من دون  ات، فما من بشارةٍ بالكلمة من دون مشقَّ معلّمه املشقَّ

عناء.
ٌ ثالث وَر صُ

َّه  الح" (٢طيم٢: ٣): ال ميكنه أن ينهمك فقط باألمور املعيشيَّة، وينسى أن ١. "اجلنديّ الصَّ
ة لنشر الكلمة.  في حربٍ مساملِ

 ، ٢. "املصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥): ال ميكنه أن يصارع إالَّ "حسب األصول". فال غشّ
وال رياء؛ ال انسحاب، وال حِجج. فلن يحصل على إكليل النَّصر، ما لم يُصارع داخل احللبة.

َّبُّ ال ينسى أيَّ جهدٍ بذله في سبيل  دّ، والر ٣. "احلارث الَّذي يتعب" (٢ طيم ٢: ٦): يتعب ويجِ
َّل من الثَّمر" (٢ طيم ٢: ٦). نشر امللكوت، بل يعطيه "النَّصيب األو

املسيح  "تذكُّر يسوع  إلى  تلميذه طيموتاوس  بولس  يدعو  ات،  املشقَّ وبعد  ليب،  الصَّ بعد 
ليب، نرى قيامة  ُالصة رجاؤنا: بعد الصَّ القائم من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨). وفي هذه اخل

ا ينتظرنا. ًا يسطع على دربنا؛ نعمةً تشدّد عزميتنا، واستباقًا ملِ َّبّ نور الر

لكي ينال "إكليالً ال يفنى" (١ قور ٩: ٢٥)؟
َّل من يُجاهد في الزارعة  "احلارث الَّذي يتعب"، من أجل "الثمر" (٢ طيم ٢: ٦)؛ إن كان هو أو
حصد.  وغيره  زرع  هو  كان  وإن  حتَّى  الثَّمر،  من  نصيبه  يستحقُّ  َّه  فإن األرض،  راثة  وحِ

فطيموتاوس الَّذي جاهد، يستحقُّ املكافأة، حتَّى وإن كان الثَّمر ال يُحصد إالَّ بعد رحيله.
َّل، أكّد على التزام طيموتاوس  ع بولس طيموتاوس من خالل أمثلةٍ ثالثة. ففي املثل األو شجّ
؛ وفي املثل  َّبّ باجلهاد من أجل املسيح؛ وفي املثل الثَّاني، ليُجاهد قانونيًّا بحسب شريعة الر

رًا. الثَّالث، ليُجاهد من أجل الثَّمر، حتَّى وإن كان متأخّ

يْء! ا في كُلِّ شَ مً طِيكَ فَهْ يُعْ َّبُّ سَ ا أَقُول: والر لْ في مَ َمَّ ٧ تأ
ِيلِي، بِ إِجنْ سَ لِ دَاوُد، بِحَ نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ سِ وعَ الـمَ ْ يَسُ ٨ تَذَكَّر

لكنَّ  أقول".  ما  في  ل  "تأمَّ له:  قائالً  طيموتاوس  بولس  يوصي  الرسالة،  نصّ  نهاية  في 
ا في  َّبُّ فهمً ل مليًّا بوصيَّة بولس، كما ينبغي، ما لم "يعطه الر طيموتاوس ال يقدر أن يتأمَّ
ا في  ا أيضً َّبَّ هو املعني بنعمته، ليس فقط في اجلهاد، وإمنَّ كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧). ألنَّ الر

الفهم.
َّبُّ  ، مصلّيًا من أجله، لكي يهبه الر َّبّ بعدما حثَّ بولس طيموتاوس على اجلهاد الروحيّ في الر
. قام املسيح نفسه بهذا الصراع ضدَّ  ا، قدَّم له "يسوع املسيح" (٢ طيم ٢: ٨) مثالً فهمً
د املسيح لكي يدخل باجلسد  املوت، فدخل إليه لكي يكسر شوكته في عقر داره. فقد جتسَّ
لكي  قام بسلطانه  يقترب منه.  أن  الفساد  وال  أن يحبسه  املوت  وال يستطيع  املوت،  إلى 
َّة. هذا هو موضوع كرازة بولس، إذ يقول: "بحسب إجنيلي".  يُقيمنا معه ويُدخلنا احلياة األبدي

يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لـكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ شَ لُ الـمَ تَمِ ٢٩ الَّذي فِيهِ أَحْ
الصِ في  ا على الـخَ م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ خْ لِ الـمُ نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذـلِكَ أَصْ

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

شرح اآليات
وع. يحِ يَسُ سِ ةِ الَّتي في الـمَ مَ دَّدْ بِالنِّعْ ي، تَشَ ْنِ ، يا اب ْتَ ١ وأَن

يبدأ القدّيس بولس الفصل الَّثاني، من رسالته الثَّانية إلى تلميذه طيموتاوس، باستخدام 
أن  ا  إمنَّ جسديًّا،  قويًّا  يكون  أن  طيموتاوس  من  يُطلب  ال  لكن  َّة.  باجلندي املتعلّقة  املفردات 
صيغة  اليونانيَّة،  باللُّغة  بولس،  يستخدم  يسوع".  املسيح  في  الَّتي  بالنعمة  "يتشدَّد 
َّة. فالقوَّة  املضارع endunamou en tê cháriti "تشدَّد بالنّعمة"، ليُشير إلى عمليَّةٍ مستمر
القدرة  تلك  مع  االنسجام  وما  املسيح.  يسوع  َّبّ  الر  (١٠  :٦ (أف  قوَّة"  "قدرة  من  تتدفَّق 

اإللهيَّة، سوى االستعداد ألخذ "السالح الكامل" (أف ٦: ١١).

َنْ  بِأ ا  أَيْضً م  ينَ هُ دِيرِ نَاء، جَ أُمَ ا  أُنَاسً هُ  تَودِعْ إِسْ ين،  ودٍ كَثِيرِ هُ ورِ شُ ضُ نِّي بِحُ تَهُ مِ عْ مِ ا سَ ٢ ومَ
م. وا غَيْرَهُ لِّمُ يُعَ

اآلخرين  يُتلمذ  وأن  اآلخرين،  بخالص  واهتمامه  جهاده  عند  طيموتاوس  أمانة  تتوقَّف  ال 
"ألناسٍ  التعليم  أن يستودع  ألنَّ عليه  ا مسؤوليَّته جسيمة،  إمنَّ بالعمل نفسه،  ليقوموا  
ليستطيع  السليم،  احلقيقيّ  اجلهاد  هو  وهذا  الصحيح.  التَّعليم  على  قادرين  أي  أمناء"، 
َّه تلمذة  ى بتسليم التقليد املقدَّس. إن "األمناء" بدورهم "أن يعلّموا غيرهم". هذا ما يُسمَّ

غير منقطعة عبر األجيال لقبول "وديعة اإلميان" احليّ العمليّ، من دون انحراف.

وع. يحِ يَسُ سِ الِحٍ لِلمَ نْدِيٍّ صَ اتِ كَجُ قَّ شَ الِ الـمَ تِمَ ارِكْنِي في احْ ٣ شَ
نَّدَهُ. نْ جَ يَ مَ يَّة، إِذا أَرادَ أَنْ يُرْضِ يشِ عِ ورِ الـمَ ُمُ كُ في األ مِ نْدِيٍّ يَنْهَ نْ جُ ا مِ ٤ ومَ

ول. بِ األُصُ سَ ارَعَ بِحَ َّ إِذا صَ ً إِال يال ارِعُ ال يَنَالُ إِكْلِ نْ يُصَ ٥ ومَ
ر. نَ الثَّمَ َّلِ مِ َو يبِ األ قُّ بالنَّصِ بُ لَهُ الـحَ ارِثُ الَّذي يَتْعَ ٦ والـحَ

الصالح ليسوع  أمثلة للجهاد: "اجلنديّ  الرسول بولس ثالثة  يُقدّم  األربع،  اآليات  في هذه 
املسيح" (٢ طيم ٢: ٣-٤)، "املصارع بحسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)، و"احلارث الَّذي يتعب" (٢ 

طيم ٢: ٦).
"للمسيح يسوع".  أجله  يُحارب من  ن  لـمَ بأمانته   (٣  :٢ (٢ طيم  الح"  الصَّ "اجلنديُّ  يعتزُّ 
َّة، يلزمه "أالَّ ينهمك في األمور املعيشيَّة" (٢ طيم ٢: ٤)، ال  ومتى قَبِل اجلنديّ هذه اجلندي
الَّذين كرَّسوا كلَّ حياتهم خلدمة كلمة اهللا  َّها ال تليق باجملنَّدين  ا ألن إمنَّ ة،  َّها غير مهمَّ ألن

وتعليمها وتسليمها خالصة وبأمانة.
اإلكليل،  نوال  أجل  من  الرياضيَّة  األلعاب  في  ويتسابقون  يناضلون  الرياضيّون  كان  إن 
بالفوز، فكم  وامللذَّات حتَّى ينعموا  ويحتملون تدريبًا يوميًّا، وميتنعون عن بعض األطعمة 
تدريب معلّمه يسوع املسيح،  ٥)، أي حسب   :٢ (٢ طيم  باحلريّ "املصارع حسب األصول" 

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(٢ طيم ٢: ١-١٠)
وع. يحِ يَسُ سِ ةِ الَّتي في الـمَ مَ دَّدْ بِالنِّعْ ي، تَشَ ْنِ ، يا اب ْتَ ١ وأَن

َنْ  بِأ ا  أَيْضً م  ينَ هُ دِيرِ نَاء، جَ أُمَ ا  أُنَاسً هُ  تَودِعْ إِسْ ين،  ودٍ كَثِيرِ هُ ورِ شُ ضُ نِّي بِحُ تَهُ مِ عْ مِ ا سَ ٢ ومَ
م. وا غَيْرَهُ لِّمُ يُعَ

وع. يحِ يَسُ سِ الِحٍ لِلمَ نْدِيٍّ صَ اتِ كَجُ قَّ شَ الِ الـمَ تِمَ ارِكْنِي في احْ ٣ شَ
نَّدَهُ. نْ جَ يَ مَ يَّة، إِذا أَرادَ أَنْ يُرْضِ يشِ عِ ورِ الـمَ ُمُ كُ في األ مِ نْدِيٍّ يَنْهَ نْ جُ ا مِ ٤ ومَ

ول. بِ األُصُ سَ ارَعَ بِحَ َّ إِذا صَ ً إِال يال ارِعُ ال يَنَالُ إِكْلِ نْ يُصَ ٥ ومَ
ر. نَ الثَّمَ َّلِ مِ َو يبِ األ قُّ بالنَّصِ بُ لَهُ الـحَ ارِثُ الَّذي يَتْعَ ٦ والـحَ
يْء! ا في كُلِّ شَ مً طِيكَ فَهْ يُعْ َّبُّ سَ ا أَقُول: والر لْ في مَ َمَّ ٧ تأ

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ لِ دَاوُد، بِحَ نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ سِ وعَ الـمَ ْ يَسُ ٨ تَذَكَّر
يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لـكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ شَ لُ الـمَ تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ

الصِ في  ا على الـخَ م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ خْ لِ الـمُ نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذـلِكَ أَصْ
َبَدِيّ. دِ األ جْ عَ الـمَ وعَ مَ يحِ يَسُ سِ الـمَ

مقدّمة
ف بها: أن  في هذا الفصل من الرسالة، قدَّم بولس لطيموتاوس سبع ميزات وجب أن يتصَّ
ر يستطيع أن  ن مبشّ َّه ما مِ "يتشدَّد بالنَّعمة الَّتي في املسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ١)، ألن
أن  يبني عالقة شخصيَّة مع اهللا؛  أن  له من  بدَّ  وال  اإللهيَّة،  املعونة  دون  يفعل شيئًا من 
ات  ا؛ أن "يحتمل املشقَّ "يستودع هذه احلقائق ألناسٍ أمناء" (٢ طيم ٢: ٢) ليتشدَّدوا هم أيضً
كجندي صالح للمسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ٣)؛ أن "يُصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)؛ 
َّه من دون تعبٍ في اخلدمة، ال ميكنه أن يضمن  أن يكون "احلارث الَّذي يتعب" (٢ طيم ٢: ٦)، ألن
ا في كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧)؛ وأن  َّبّ "ليعطيه فهمً الر إلى  ا  أن يرجع دومً الثمار املرجوَّة؛ 
"يتذكَّر يسوع املسيح الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨) في قدرته (املسيح القائم 
يرتبط  ال  الَّذي  داود"  نسل  ("من  َّته  وذري احلياة)؛  تعطي  ومحبَّته  القلقة،  النفوس  ع  يشجّ
َّة الَّتي توصف كجزءٍ من تدبير اهللا اخلالصيّ) ووعوده (خالص  ا بالذري باملسيح فقط، بل أيضً

اجلميع).

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

اخلالص.

خالصة روحيّة
تلميذه  إلى  بولس  القدّيس  ه  يتوجَّ  ،(١-١٠  :٢ طيم   ٢) الرسالة  من  املقطع  هذا  في 
َّة لتكملة املسيرة في نشر كلمة اهللا. وقد استودعه، لهذه  طيموتاوس بإرشاداتٍ ضروري

الغاية، ثالث وصايا، وثالث صوَر:
وصايا ثالث

إكمال  ال يستطيع  َّه  ألن  :(١  :٢ (٢ طيم  املسيح يسوع"  في  الَّتي  بالنّعمة  "يتشدَّد  أن   .١
َّب.  مسيرته من دون االتّكال على نعمة الر

٢. أن "يستودع ما سمعه" (٢ طيم ٢: ٢): لينقل بشارة الكلمة إلى كلّ الناس، شرط أن 
ا "أمناء" عليها، وعلى البشارة بها، حيث أعمالهم تُطابق كالمهم. يكونوا هم أيضً

يخاف من مشاركة  وأالَّ  يتراخى،  أالَّ   :(٣  :٢ (٢ طيم  ات"  املشقَّ احتمال  في  "يُشارك  أن   .٣
ات، وما من حياةٍ مسيحيَّة من دون  ات، فما من بشارةٍ بالكلمة من دون مشقَّ معلّمه املشقَّ

عناء.
ٌ ثالث وَر صُ

َّه  الح" (٢طيم٢: ٣): ال ميكنه أن ينهمك فقط باألمور املعيشيَّة، وينسى أن ١. "اجلنديّ الصَّ
ة لنشر الكلمة.  في حربٍ مساملِ

 ، ٢. "املصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥): ال ميكنه أن يصارع إالَّ "حسب األصول". فال غشّ
وال رياء؛ ال انسحاب، وال حِجج. فلن يحصل على إكليل النَّصر، ما لم يُصارع داخل احللبة.

َّبُّ ال ينسى أيَّ جهدٍ بذله في سبيل  دّ، والر ٣. "احلارث الَّذي يتعب" (٢ طيم ٢: ٦): يتعب ويجِ
َّل من الثَّمر" (٢ طيم ٢: ٦). نشر امللكوت، بل يعطيه "النَّصيب األو

املسيح  "تذكُّر يسوع  إلى  تلميذه طيموتاوس  بولس  يدعو  ات،  املشقَّ وبعد  ليب،  الصَّ بعد 
ليب، نرى قيامة  ُالصة رجاؤنا: بعد الصَّ القائم من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨). وفي هذه اخل

ا ينتظرنا. ًا يسطع على دربنا؛ نعمةً تشدّد عزميتنا، واستباقًا ملِ َّبّ نور الر

لكي ينال "إكليالً ال يفنى" (١ قور ٩: ٢٥)؟
َّل من يُجاهد في الزارعة  "احلارث الَّذي يتعب"، من أجل "الثمر" (٢ طيم ٢: ٦)؛ إن كان هو أو
حصد.  وغيره  زرع  هو  كان  وإن  حتَّى  الثَّمر،  من  نصيبه  يستحقُّ  َّه  فإن األرض،  راثة  وحِ

فطيموتاوس الَّذي جاهد، يستحقُّ املكافأة، حتَّى وإن كان الثَّمر ال يُحصد إالَّ بعد رحيله.
َّل، أكّد على التزام طيموتاوس  ع بولس طيموتاوس من خالل أمثلةٍ ثالثة. ففي املثل األو شجّ
؛ وفي املثل  َّبّ باجلهاد من أجل املسيح؛ وفي املثل الثَّاني، ليُجاهد قانونيًّا بحسب شريعة الر

رًا. الثَّالث، ليُجاهد من أجل الثَّمر، حتَّى وإن كان متأخّ

يْء! ا في كُلِّ شَ مً طِيكَ فَهْ يُعْ َّبُّ سَ ا أَقُول: والر لْ في مَ َمَّ ٧ تأ
ِيلِي، بِ إِجنْ سَ لِ دَاوُد، بِحَ نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ سِ وعَ الـمَ ْ يَسُ ٨ تَذَكَّر

لكنَّ  أقول".  ما  في  ل  "تأمَّ له:  قائالً  طيموتاوس  بولس  يوصي  الرسالة،  نصّ  نهاية  في 
ا في  َّبُّ فهمً ل مليًّا بوصيَّة بولس، كما ينبغي، ما لم "يعطه الر طيموتاوس ال يقدر أن يتأمَّ
ا في  ا أيضً َّبَّ هو املعني بنعمته، ليس فقط في اجلهاد، وإمنَّ كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧). ألنَّ الر

الفهم.
َّبُّ  ، مصلّيًا من أجله، لكي يهبه الر َّبّ بعدما حثَّ بولس طيموتاوس على اجلهاد الروحيّ في الر
. قام املسيح نفسه بهذا الصراع ضدَّ  ا، قدَّم له "يسوع املسيح" (٢ طيم ٢: ٨) مثالً فهمً
د املسيح لكي يدخل باجلسد  املوت، فدخل إليه لكي يكسر شوكته في عقر داره. فقد جتسَّ
لكي  قام بسلطانه  يقترب منه.  أن  الفساد  وال  أن يحبسه  املوت  وال يستطيع  املوت،  إلى 
َّة. هذا هو موضوع كرازة بولس، إذ يقول: "بحسب إجنيلي".  يُقيمنا معه ويُدخلنا احلياة األبدي

يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لـكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ شَ لُ الـمَ تَمِ ٢٩ الَّذي فِيهِ أَحْ
الصِ في  ا على الـخَ م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ خْ لِ الـمُ نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذـلِكَ أَصْ

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

٢صفحة

شرح اآليات
وع. يحِ يَسُ سِ ةِ الَّتي في الـمَ مَ دَّدْ بِالنِّعْ ي، تَشَ ْنِ ، يا اب ْتَ ١ وأَن

يبدأ القدّيس بولس الفصل الَّثاني، من رسالته الثَّانية إلى تلميذه طيموتاوس، باستخدام 
أن  ا  إمنَّ جسديًّا،  قويًّا  يكون  أن  طيموتاوس  من  يُطلب  ال  لكن  َّة.  باجلندي املتعلّقة  املفردات 
صيغة  اليونانيَّة،  باللُّغة  بولس،  يستخدم  يسوع".  املسيح  في  الَّتي  بالنعمة  "يتشدَّد 
َّة. فالقوَّة  املضارع endunamou en tê cháriti "تشدَّد بالنّعمة"، ليُشير إلى عمليَّةٍ مستمر
القدرة  تلك  مع  االنسجام  وما  املسيح.  يسوع  َّبّ  الر  (١٠  :٦ (أف  قوَّة"  "قدرة  من  تتدفَّق 

اإللهيَّة، سوى االستعداد ألخذ "السالح الكامل" (أف ٦: ١١).

َنْ  بِأ ا  أَيْضً م  ينَ هُ دِيرِ نَاء، جَ أُمَ ا  أُنَاسً هُ  تَودِعْ إِسْ ين،  ودٍ كَثِيرِ هُ ورِ شُ ضُ نِّي بِحُ تَهُ مِ عْ مِ ا سَ ٢ ومَ
م. وا غَيْرَهُ لِّمُ يُعَ

اآلخرين  يُتلمذ  وأن  اآلخرين،  بخالص  واهتمامه  جهاده  عند  طيموتاوس  أمانة  تتوقَّف  ال 
"ألناسٍ  التعليم  أن يستودع  ألنَّ عليه  ا مسؤوليَّته جسيمة،  إمنَّ بالعمل نفسه،  ليقوموا  
ليستطيع  السليم،  احلقيقيّ  اجلهاد  هو  وهذا  الصحيح.  التَّعليم  على  قادرين  أي  أمناء"، 
َّه تلمذة  ى بتسليم التقليد املقدَّس. إن "األمناء" بدورهم "أن يعلّموا غيرهم". هذا ما يُسمَّ

غير منقطعة عبر األجيال لقبول "وديعة اإلميان" احليّ العمليّ، من دون انحراف.

وع. يحِ يَسُ سِ الِحٍ لِلمَ نْدِيٍّ صَ اتِ كَجُ قَّ شَ الِ الـمَ تِمَ ارِكْنِي في احْ ٣ شَ
نَّدَهُ. نْ جَ يَ مَ يَّة، إِذا أَرادَ أَنْ يُرْضِ يشِ عِ ورِ الـمَ ُمُ كُ في األ مِ نْدِيٍّ يَنْهَ نْ جُ ا مِ ٤ ومَ

ول. بِ األُصُ سَ ارَعَ بِحَ َّ إِذا صَ ً إِال يال ارِعُ ال يَنَالُ إِكْلِ نْ يُصَ ٥ ومَ
ر. نَ الثَّمَ َّلِ مِ َو يبِ األ قُّ بالنَّصِ بُ لَهُ الـحَ ارِثُ الَّذي يَتْعَ ٦ والـحَ

الصالح ليسوع  أمثلة للجهاد: "اجلنديّ  الرسول بولس ثالثة  يُقدّم  األربع،  اآليات  في هذه 
املسيح" (٢ طيم ٢: ٣-٤)، "املصارع بحسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)، و"احلارث الَّذي يتعب" (٢ 

طيم ٢: ٦).
"للمسيح يسوع".  أجله  يُحارب من  ن  لـمَ بأمانته   (٣  :٢ (٢ طيم  الح"  الصَّ "اجلنديُّ  يعتزُّ 
َّة، يلزمه "أالَّ ينهمك في األمور املعيشيَّة" (٢ طيم ٢: ٤)، ال  ومتى قَبِل اجلنديّ هذه اجلندي
الَّذين كرَّسوا كلَّ حياتهم خلدمة كلمة اهللا  َّها ال تليق باجملنَّدين  ا ألن إمنَّ ة،  َّها غير مهمَّ ألن

وتعليمها وتسليمها خالصة وبأمانة.
اإلكليل،  نوال  أجل  من  الرياضيَّة  األلعاب  في  ويتسابقون  يناضلون  الرياضيّون  كان  إن 
بالفوز، فكم  وامللذَّات حتَّى ينعموا  ويحتملون تدريبًا يوميًّا، وميتنعون عن بعض األطعمة 
تدريب معلّمه يسوع املسيح،  ٥)، أي حسب   :٢ (٢ طيم  باحلريّ "املصارع حسب األصول" 

روم ١١: 



(٢ طيم ٢: ١-١٠)
وع. يحِ يَسُ سِ ةِ الَّتي في الـمَ مَ دَّدْ بِالنِّعْ ي، تَشَ ْنِ ، يا اب ْتَ ١ وأَن

َنْ  بِأ ا  أَيْضً م  ينَ هُ دِيرِ نَاء، جَ أُمَ ا  أُنَاسً هُ  تَودِعْ إِسْ ين،  ودٍ كَثِيرِ هُ ورِ شُ ضُ نِّي بِحُ تَهُ مِ عْ مِ ا سَ ٢ ومَ
م. وا غَيْرَهُ لِّمُ يُعَ

وع. يحِ يَسُ سِ الِحٍ لِلمَ نْدِيٍّ صَ اتِ كَجُ قَّ شَ الِ الـمَ تِمَ ارِكْنِي في احْ ٣ شَ
نَّدَهُ. نْ جَ يَ مَ يَّة، إِذا أَرادَ أَنْ يُرْضِ يشِ عِ ورِ الـمَ ُمُ كُ في األ مِ نْدِيٍّ يَنْهَ نْ جُ ا مِ ٤ ومَ

ول. بِ األُصُ سَ ارَعَ بِحَ َّ إِذا صَ ً إِال يال ارِعُ ال يَنَالُ إِكْلِ نْ يُصَ ٥ ومَ
ر. نَ الثَّمَ َّلِ مِ َو يبِ األ قُّ بالنَّصِ بُ لَهُ الـحَ ارِثُ الَّذي يَتْعَ ٦ والـحَ
يْء! ا في كُلِّ شَ مً طِيكَ فَهْ يُعْ َّبُّ سَ ا أَقُول: والر لْ في مَ َمَّ ٧ تأ

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ لِ دَاوُد، بِحَ نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ سِ وعَ الـمَ ْ يَسُ ٨ تَذَكَّر
يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لـكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ شَ لُ الـمَ تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ

الصِ في  ا على الـخَ م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ خْ لِ الـمُ نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذـلِكَ أَصْ
َبَدِيّ. دِ األ جْ عَ الـمَ وعَ مَ يحِ يَسُ سِ الـمَ

مقدّمة
ف بها: أن  في هذا الفصل من الرسالة، قدَّم بولس لطيموتاوس سبع ميزات وجب أن يتصَّ
ر يستطيع أن  ن مبشّ َّه ما مِ "يتشدَّد بالنَّعمة الَّتي في املسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ١)، ألن
أن  يبني عالقة شخصيَّة مع اهللا؛  أن  له من  بدَّ  وال  اإللهيَّة،  املعونة  دون  يفعل شيئًا من 
ات  ا؛ أن "يحتمل املشقَّ "يستودع هذه احلقائق ألناسٍ أمناء" (٢ طيم ٢: ٢) ليتشدَّدوا هم أيضً
كجندي صالح للمسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ٣)؛ أن "يُصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)؛ 
َّه من دون تعبٍ في اخلدمة، ال ميكنه أن يضمن  أن يكون "احلارث الَّذي يتعب" (٢ طيم ٢: ٦)، ألن
ا في كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧)؛ وأن  َّبّ "ليعطيه فهمً الر إلى  ا  أن يرجع دومً الثمار املرجوَّة؛ 
"يتذكَّر يسوع املسيح الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨) في قدرته (املسيح القائم 
يرتبط  ال  الَّذي  داود"  نسل  ("من  َّته  وذري احلياة)؛  تعطي  ومحبَّته  القلقة،  النفوس  ع  يشجّ
َّة الَّتي توصف كجزءٍ من تدبير اهللا اخلالصيّ) ووعوده (خالص  ا بالذري باملسيح فقط، بل أيضً

اجلميع).

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

اخلالص.

خالصة روحيّة
تلميذه  إلى  بولس  القدّيس  ه  يتوجَّ  ،(١-١٠  :٢ طيم   ٢) الرسالة  من  املقطع  هذا  في 
َّة لتكملة املسيرة في نشر كلمة اهللا. وقد استودعه، لهذه  طيموتاوس بإرشاداتٍ ضروري

الغاية، ثالث وصايا، وثالث صوَر:
وصايا ثالث

إكمال  ال يستطيع  َّه  ألن  :(١  :٢ (٢ طيم  املسيح يسوع"  في  الَّتي  بالنّعمة  "يتشدَّد  أن   .١
َّب.  مسيرته من دون االتّكال على نعمة الر

٢. أن "يستودع ما سمعه" (٢ طيم ٢: ٢): لينقل بشارة الكلمة إلى كلّ الناس، شرط أن 
ا "أمناء" عليها، وعلى البشارة بها، حيث أعمالهم تُطابق كالمهم. يكونوا هم أيضً

يخاف من مشاركة  وأالَّ  يتراخى،  أالَّ   :(٣  :٢ (٢ طيم  ات"  املشقَّ احتمال  في  "يُشارك  أن   .٣
ات، وما من حياةٍ مسيحيَّة من دون  ات، فما من بشارةٍ بالكلمة من دون مشقَّ معلّمه املشقَّ

عناء.
ٌ ثالث وَر صُ

َّه  الح" (٢طيم٢: ٣): ال ميكنه أن ينهمك فقط باألمور املعيشيَّة، وينسى أن ١. "اجلنديّ الصَّ
ة لنشر الكلمة.  في حربٍ مساملِ

 ، ٢. "املصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥): ال ميكنه أن يصارع إالَّ "حسب األصول". فال غشّ
وال رياء؛ ال انسحاب، وال حِجج. فلن يحصل على إكليل النَّصر، ما لم يُصارع داخل احللبة.

َّبُّ ال ينسى أيَّ جهدٍ بذله في سبيل  دّ، والر ٣. "احلارث الَّذي يتعب" (٢ طيم ٢: ٦): يتعب ويجِ
َّل من الثَّمر" (٢ طيم ٢: ٦). نشر امللكوت، بل يعطيه "النَّصيب األو

املسيح  "تذكُّر يسوع  إلى  تلميذه طيموتاوس  بولس  يدعو  ات،  املشقَّ وبعد  ليب،  الصَّ بعد 
ليب، نرى قيامة  ُالصة رجاؤنا: بعد الصَّ القائم من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨). وفي هذه اخل

ا ينتظرنا. ًا يسطع على دربنا؛ نعمةً تشدّد عزميتنا، واستباقًا ملِ َّبّ نور الر

٣صفحة

لكي ينال "إكليالً ال يفنى" (١ قور ٩: ٢٥)؟
َّل من يُجاهد في الزارعة  "احلارث الَّذي يتعب"، من أجل "الثمر" (٢ طيم ٢: ٦)؛ إن كان هو أو
حصد.  وغيره  زرع  هو  كان  وإن  حتَّى  الثَّمر،  من  نصيبه  يستحقُّ  َّه  فإن األرض،  راثة  وحِ

فطيموتاوس الَّذي جاهد، يستحقُّ املكافأة، حتَّى وإن كان الثَّمر ال يُحصد إالَّ بعد رحيله.
َّل، أكّد على التزام طيموتاوس  ع بولس طيموتاوس من خالل أمثلةٍ ثالثة. ففي املثل األو شجّ
؛ وفي املثل  َّبّ باجلهاد من أجل املسيح؛ وفي املثل الثَّاني، ليُجاهد قانونيًّا بحسب شريعة الر

رًا. الثَّالث، ليُجاهد من أجل الثَّمر، حتَّى وإن كان متأخّ

يْء! ا في كُلِّ شَ مً طِيكَ فَهْ يُعْ َّبُّ سَ ا أَقُول: والر لْ في مَ َمَّ ٧ تأ
ِيلِي، بِ إِجنْ سَ لِ دَاوُد، بِحَ نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ سِ وعَ الـمَ ْ يَسُ ٨ تَذَكَّر

لكنَّ  أقول".  ما  في  ل  "تأمَّ له:  قائالً  طيموتاوس  بولس  يوصي  الرسالة،  نصّ  نهاية  في 
ا في  َّبُّ فهمً ل مليًّا بوصيَّة بولس، كما ينبغي، ما لم "يعطه الر طيموتاوس ال يقدر أن يتأمَّ
ا في  ا أيضً َّبَّ هو املعني بنعمته، ليس فقط في اجلهاد، وإمنَّ كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧). ألنَّ الر

الفهم.
َّبُّ  ، مصلّيًا من أجله، لكي يهبه الر َّبّ بعدما حثَّ بولس طيموتاوس على اجلهاد الروحيّ في الر
. قام املسيح نفسه بهذا الصراع ضدَّ  ا، قدَّم له "يسوع املسيح" (٢ طيم ٢: ٨) مثالً فهمً
د املسيح لكي يدخل باجلسد  املوت، فدخل إليه لكي يكسر شوكته في عقر داره. فقد جتسَّ
لكي  قام بسلطانه  يقترب منه.  أن  الفساد  وال  أن يحبسه  املوت  وال يستطيع  املوت،  إلى 
َّة. هذا هو موضوع كرازة بولس، إذ يقول: "بحسب إجنيلي".  يُقيمنا معه ويُدخلنا احلياة األبدي

يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لـكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ شَ لُ الـمَ تَمِ ٢٩ الَّذي فِيهِ أَحْ
الصِ في  ا على الـخَ م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ خْ لِ الـمُ نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذـلِكَ أَصْ

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

شرح اآليات
وع. يحِ يَسُ سِ ةِ الَّتي في الـمَ مَ دَّدْ بِالنِّعْ ي، تَشَ ْنِ ، يا اب ْتَ ١ وأَن

يبدأ القدّيس بولس الفصل الَّثاني، من رسالته الثَّانية إلى تلميذه طيموتاوس، باستخدام 
أن  ا  إمنَّ جسديًّا،  قويًّا  يكون  أن  طيموتاوس  من  يُطلب  ال  لكن  َّة.  باجلندي املتعلّقة  املفردات 
صيغة  اليونانيَّة،  باللُّغة  بولس،  يستخدم  يسوع".  املسيح  في  الَّتي  بالنعمة  "يتشدَّد 
َّة. فالقوَّة  املضارع endunamou en tê cháriti "تشدَّد بالنّعمة"، ليُشير إلى عمليَّةٍ مستمر
القدرة  تلك  مع  االنسجام  وما  املسيح.  يسوع  َّبّ  الر  (١٠  :٦ (أف  قوَّة"  "قدرة  من  تتدفَّق 

اإللهيَّة، سوى االستعداد ألخذ "السالح الكامل" (أف ٦: ١١).

َنْ  بِأ ا  أَيْضً م  ينَ هُ دِيرِ نَاء، جَ أُمَ ا  أُنَاسً هُ  تَودِعْ إِسْ ين،  ودٍ كَثِيرِ هُ ورِ شُ ضُ نِّي بِحُ تَهُ مِ عْ مِ ا سَ ٢ ومَ
م. وا غَيْرَهُ لِّمُ يُعَ

اآلخرين  يُتلمذ  وأن  اآلخرين،  بخالص  واهتمامه  جهاده  عند  طيموتاوس  أمانة  تتوقَّف  ال 
"ألناسٍ  التعليم  أن يستودع  ألنَّ عليه  ا مسؤوليَّته جسيمة،  إمنَّ بالعمل نفسه،  ليقوموا  
ليستطيع  السليم،  احلقيقيّ  اجلهاد  هو  وهذا  الصحيح.  التَّعليم  على  قادرين  أي  أمناء"، 
َّه تلمذة  ى بتسليم التقليد املقدَّس. إن "األمناء" بدورهم "أن يعلّموا غيرهم". هذا ما يُسمَّ

غير منقطعة عبر األجيال لقبول "وديعة اإلميان" احليّ العمليّ، من دون انحراف.

وع. يحِ يَسُ سِ الِحٍ لِلمَ نْدِيٍّ صَ اتِ كَجُ قَّ شَ الِ الـمَ تِمَ ارِكْنِي في احْ ٣ شَ
نَّدَهُ. نْ جَ يَ مَ يَّة، إِذا أَرادَ أَنْ يُرْضِ يشِ عِ ورِ الـمَ ُمُ كُ في األ مِ نْدِيٍّ يَنْهَ نْ جُ ا مِ ٤ ومَ

ول. بِ األُصُ سَ ارَعَ بِحَ َّ إِذا صَ ً إِال يال ارِعُ ال يَنَالُ إِكْلِ نْ يُصَ ٥ ومَ
ر. نَ الثَّمَ َّلِ مِ َو يبِ األ قُّ بالنَّصِ بُ لَهُ الـحَ ارِثُ الَّذي يَتْعَ ٦ والـحَ

الصالح ليسوع  أمثلة للجهاد: "اجلنديّ  الرسول بولس ثالثة  يُقدّم  األربع،  اآليات  في هذه 
املسيح" (٢ طيم ٢: ٣-٤)، "املصارع بحسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)، و"احلارث الَّذي يتعب" (٢ 

طيم ٢: ٦).
"للمسيح يسوع".  أجله  يُحارب من  ن  لـمَ بأمانته   (٣  :٢ (٢ طيم  الح"  الصَّ "اجلنديُّ  يعتزُّ 
َّة، يلزمه "أالَّ ينهمك في األمور املعيشيَّة" (٢ طيم ٢: ٤)، ال  ومتى قَبِل اجلنديّ هذه اجلندي
الَّذين كرَّسوا كلَّ حياتهم خلدمة كلمة اهللا  َّها ال تليق باجملنَّدين  ا ألن إمنَّ ة،  َّها غير مهمَّ ألن

وتعليمها وتسليمها خالصة وبأمانة.
اإلكليل،  نوال  أجل  من  الرياضيَّة  األلعاب  في  ويتسابقون  يناضلون  الرياضيّون  كان  إن 
بالفوز، فكم  وامللذَّات حتَّى ينعموا  ويحتملون تدريبًا يوميًّا، وميتنعون عن بعض األطعمة 
تدريب معلّمه يسوع املسيح،  ٥)، أي حسب   :٢ (٢ طيم  باحلريّ "املصارع حسب األصول" 



(٢ طيم ٢: ١-١٠)
وع. يحِ يَسُ سِ ةِ الَّتي في الـمَ مَ دَّدْ بِالنِّعْ ي، تَشَ ْنِ ، يا اب ْتَ ١ وأَن

َنْ  بِأ ا  أَيْضً م  ينَ هُ دِيرِ نَاء، جَ أُمَ ا  أُنَاسً هُ  تَودِعْ إِسْ ين،  ودٍ كَثِيرِ هُ ورِ شُ ضُ نِّي بِحُ تَهُ مِ عْ مِ ا سَ ٢ ومَ
م. وا غَيْرَهُ لِّمُ يُعَ

وع. يحِ يَسُ سِ الِحٍ لِلمَ نْدِيٍّ صَ اتِ كَجُ قَّ شَ الِ الـمَ تِمَ ارِكْنِي في احْ ٣ شَ
نَّدَهُ. نْ جَ يَ مَ يَّة، إِذا أَرادَ أَنْ يُرْضِ يشِ عِ ورِ الـمَ ُمُ كُ في األ مِ نْدِيٍّ يَنْهَ نْ جُ ا مِ ٤ ومَ

ول. بِ األُصُ سَ ارَعَ بِحَ َّ إِذا صَ ً إِال يال ارِعُ ال يَنَالُ إِكْلِ نْ يُصَ ٥ ومَ
ر. نَ الثَّمَ َّلِ مِ َو يبِ األ قُّ بالنَّصِ بُ لَهُ الـحَ ارِثُ الَّذي يَتْعَ ٦ والـحَ
يْء! ا في كُلِّ شَ مً طِيكَ فَهْ يُعْ َّبُّ سَ ا أَقُول: والر لْ في مَ َمَّ ٧ تأ

ِيلِي، بِ إِجنْ سَ لِ دَاوُد، بِحَ نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ سِ وعَ الـمَ ْ يَسُ ٨ تَذَكَّر
يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لـكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ شَ لُ الـمَ تَمِ ٩ الَّذي فِيهِ أَحْ

الصِ في  ا على الـخَ م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ خْ لِ الـمُ نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذـلِكَ أَصْ
َبَدِيّ. دِ األ جْ عَ الـمَ وعَ مَ يحِ يَسُ سِ الـمَ

مقدّمة
ف بها: أن  في هذا الفصل من الرسالة، قدَّم بولس لطيموتاوس سبع ميزات وجب أن يتصَّ
ر يستطيع أن  ن مبشّ َّه ما مِ "يتشدَّد بالنَّعمة الَّتي في املسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ١)، ألن
أن  يبني عالقة شخصيَّة مع اهللا؛  أن  له من  بدَّ  وال  اإللهيَّة،  املعونة  دون  يفعل شيئًا من 
ات  ا؛ أن "يحتمل املشقَّ "يستودع هذه احلقائق ألناسٍ أمناء" (٢ طيم ٢: ٢) ليتشدَّدوا هم أيضً
كجندي صالح للمسيح يسوع" (٢ طيم ٢: ٣)؛ أن "يُصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)؛ 
َّه من دون تعبٍ في اخلدمة، ال ميكنه أن يضمن  أن يكون "احلارث الَّذي يتعب" (٢ طيم ٢: ٦)، ألن
ا في كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧)؛ وأن  َّبّ "ليعطيه فهمً الر إلى  ا  أن يرجع دومً الثمار املرجوَّة؛ 
"يتذكَّر يسوع املسيح الَّذي قام من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨) في قدرته (املسيح القائم 
يرتبط  ال  الَّذي  داود"  نسل  ("من  َّته  وذري احلياة)؛  تعطي  ومحبَّته  القلقة،  النفوس  ع  يشجّ
َّة الَّتي توصف كجزءٍ من تدبير اهللا اخلالصيّ) ووعوده (خالص  ا بالذري باملسيح فقط، بل أيضً

اجلميع).

٤صفحة

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

اخلالص.

خالصة روحيّة
تلميذه  إلى  بولس  القدّيس  ه  يتوجَّ  ،(١-١٠  :٢ طيم   ٢) الرسالة  من  املقطع  هذا  في 
َّة لتكملة املسيرة في نشر كلمة اهللا. وقد استودعه، لهذه  طيموتاوس بإرشاداتٍ ضروري

الغاية، ثالث وصايا، وثالث صوَر:
وصايا ثالث

إكمال  ال يستطيع  َّه  ألن  :(١  :٢ (٢ طيم  املسيح يسوع"  في  الَّتي  بالنّعمة  "يتشدَّد  أن   .١
َّب.  مسيرته من دون االتّكال على نعمة الر

٢. أن "يستودع ما سمعه" (٢ طيم ٢: ٢): لينقل بشارة الكلمة إلى كلّ الناس، شرط أن 
ا "أمناء" عليها، وعلى البشارة بها، حيث أعمالهم تُطابق كالمهم. يكونوا هم أيضً

يخاف من مشاركة  وأالَّ  يتراخى،  أالَّ   :(٣  :٢ (٢ طيم  ات"  املشقَّ احتمال  في  "يُشارك  أن   .٣
ات، وما من حياةٍ مسيحيَّة من دون  ات، فما من بشارةٍ بالكلمة من دون مشقَّ معلّمه املشقَّ

عناء.
ٌ ثالث وَر صُ

َّه  الح" (٢طيم٢: ٣): ال ميكنه أن ينهمك فقط باألمور املعيشيَّة، وينسى أن ١. "اجلنديّ الصَّ
ة لنشر الكلمة.  في حربٍ مساملِ

 ، ٢. "املصارع حسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥): ال ميكنه أن يصارع إالَّ "حسب األصول". فال غشّ
وال رياء؛ ال انسحاب، وال حِجج. فلن يحصل على إكليل النَّصر، ما لم يُصارع داخل احللبة.

َّبُّ ال ينسى أيَّ جهدٍ بذله في سبيل  دّ، والر ٣. "احلارث الَّذي يتعب" (٢ طيم ٢: ٦): يتعب ويجِ
َّل من الثَّمر" (٢ طيم ٢: ٦). نشر امللكوت، بل يعطيه "النَّصيب األو

املسيح  "تذكُّر يسوع  إلى  تلميذه طيموتاوس  بولس  يدعو  ات،  املشقَّ وبعد  ليب،  الصَّ بعد 
ليب، نرى قيامة  ُالصة رجاؤنا: بعد الصَّ القائم من بني األموات" (٢ طيم ٢: ٨). وفي هذه اخل

ا ينتظرنا. ًا يسطع على دربنا؛ نعمةً تشدّد عزميتنا، واستباقًا ملِ َّبّ نور الر

لكي ينال "إكليالً ال يفنى" (١ قور ٩: ٢٥)؟
َّل من يُجاهد في الزارعة  "احلارث الَّذي يتعب"، من أجل "الثمر" (٢ طيم ٢: ٦)؛ إن كان هو أو
حصد.  وغيره  زرع  هو  كان  وإن  حتَّى  الثَّمر،  من  نصيبه  يستحقُّ  َّه  فإن األرض،  راثة  وحِ

فطيموتاوس الَّذي جاهد، يستحقُّ املكافأة، حتَّى وإن كان الثَّمر ال يُحصد إالَّ بعد رحيله.
َّل، أكّد على التزام طيموتاوس  ع بولس طيموتاوس من خالل أمثلةٍ ثالثة. ففي املثل األو شجّ
؛ وفي املثل  َّبّ باجلهاد من أجل املسيح؛ وفي املثل الثَّاني، ليُجاهد قانونيًّا بحسب شريعة الر

رًا. الثَّالث، ليُجاهد من أجل الثَّمر، حتَّى وإن كان متأخّ

يْء! ا في كُلِّ شَ مً طِيكَ فَهْ يُعْ َّبُّ سَ ا أَقُول: والر لْ في مَ َمَّ ٧ تأ
ِيلِي، بِ إِجنْ سَ لِ دَاوُد، بِحَ نْ نَسْ وَ مِ وَات، وهُ َمْ نْ بَنيِ األ يحَ الَّذي قَامَ مِ سِ وعَ الـمَ ْ يَسُ ٨ تَذَكَّر

لكنَّ  أقول".  ما  في  ل  "تأمَّ له:  قائالً  طيموتاوس  بولس  يوصي  الرسالة،  نصّ  نهاية  في 
ا في  َّبُّ فهمً ل مليًّا بوصيَّة بولس، كما ينبغي، ما لم "يعطه الر طيموتاوس ال يقدر أن يتأمَّ
ا في  ا أيضً َّبَّ هو املعني بنعمته، ليس فقط في اجلهاد، وإمنَّ كلّ شيء" (٢ طيم ٢: ٧). ألنَّ الر

الفهم.
َّبُّ  ، مصلّيًا من أجله، لكي يهبه الر َّبّ بعدما حثَّ بولس طيموتاوس على اجلهاد الروحيّ في الر
. قام املسيح نفسه بهذا الصراع ضدَّ  ا، قدَّم له "يسوع املسيح" (٢ طيم ٢: ٨) مثالً فهمً
د املسيح لكي يدخل باجلسد  املوت، فدخل إليه لكي يكسر شوكته في عقر داره. فقد جتسَّ
لكي  قام بسلطانه  يقترب منه.  أن  الفساد  وال  أن يحبسه  املوت  وال يستطيع  املوت،  إلى 
َّة. هذا هو موضوع كرازة بولس، إذ يقول: "بحسب إجنيلي".  يُقيمنا معه ويُدخلنا احلياة األبدي

يَّد. ةَ اهللاِ ال تُقَ نَّ كَلِمَ م، لـكِ رِ جْ يُودَ كَمُ تَّى القُ اتِ حَ قَّ شَ لُ الـمَ تَمِ ٢٩ الَّذي فِيهِ أَحْ
الصِ في  ا على الـخَ م أَيْضً لُوا هُ صَ تَارِين، لِيَحْ خْ لِ الـمُ نْ أَجْ يْءٍ مِ بِرُ على كُلِّ شَ ١٠ لِذـلِكَ أَصْ

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

شرح اآليات
وع. يحِ يَسُ سِ ةِ الَّتي في الـمَ مَ دَّدْ بِالنِّعْ ي، تَشَ ْنِ ، يا اب ْتَ ١ وأَن

يبدأ القدّيس بولس الفصل الَّثاني، من رسالته الثَّانية إلى تلميذه طيموتاوس، باستخدام 
أن  ا  إمنَّ جسديًّا،  قويًّا  يكون  أن  طيموتاوس  من  يُطلب  ال  لكن  َّة.  باجلندي املتعلّقة  املفردات 
صيغة  اليونانيَّة،  باللُّغة  بولس،  يستخدم  يسوع".  املسيح  في  الَّتي  بالنعمة  "يتشدَّد 
َّة. فالقوَّة  املضارع endunamou en tê cháriti "تشدَّد بالنّعمة"، ليُشير إلى عمليَّةٍ مستمر
القدرة  تلك  مع  االنسجام  وما  املسيح.  يسوع  َّبّ  الر  (١٠  :٦ (أف  قوَّة"  "قدرة  من  تتدفَّق 

اإللهيَّة، سوى االستعداد ألخذ "السالح الكامل" (أف ٦: ١١).

َنْ  بِأ ا  أَيْضً م  ينَ هُ دِيرِ نَاء، جَ أُمَ ا  أُنَاسً هُ  تَودِعْ إِسْ ين،  ودٍ كَثِيرِ هُ ورِ شُ ضُ نِّي بِحُ تَهُ مِ عْ مِ ا سَ ٢ ومَ
م. وا غَيْرَهُ لِّمُ يُعَ

اآلخرين  يُتلمذ  وأن  اآلخرين،  بخالص  واهتمامه  جهاده  عند  طيموتاوس  أمانة  تتوقَّف  ال 
"ألناسٍ  التعليم  أن يستودع  ألنَّ عليه  ا مسؤوليَّته جسيمة،  إمنَّ بالعمل نفسه،  ليقوموا  
ليستطيع  السليم،  احلقيقيّ  اجلهاد  هو  وهذا  الصحيح.  التَّعليم  على  قادرين  أي  أمناء"، 
َّه تلمذة  ى بتسليم التقليد املقدَّس. إن "األمناء" بدورهم "أن يعلّموا غيرهم". هذا ما يُسمَّ

غير منقطعة عبر األجيال لقبول "وديعة اإلميان" احليّ العمليّ، من دون انحراف.

وع. يحِ يَسُ سِ الِحٍ لِلمَ نْدِيٍّ صَ اتِ كَجُ قَّ شَ الِ الـمَ تِمَ ارِكْنِي في احْ ٣ شَ
نَّدَهُ. نْ جَ يَ مَ يَّة، إِذا أَرادَ أَنْ يُرْضِ يشِ عِ ورِ الـمَ ُمُ كُ في األ مِ نْدِيٍّ يَنْهَ نْ جُ ا مِ ٤ ومَ

ول. بِ األُصُ سَ ارَعَ بِحَ َّ إِذا صَ ً إِال يال ارِعُ ال يَنَالُ إِكْلِ نْ يُصَ ٥ ومَ
ر. نَ الثَّمَ َّلِ مِ َو يبِ األ قُّ بالنَّصِ بُ لَهُ الـحَ ارِثُ الَّذي يَتْعَ ٦ والـحَ

الصالح ليسوع  أمثلة للجهاد: "اجلنديّ  الرسول بولس ثالثة  يُقدّم  األربع،  اآليات  في هذه 
املسيح" (٢ طيم ٢: ٣-٤)، "املصارع بحسب األصول" (٢ طيم ٢: ٥)، و"احلارث الَّذي يتعب" (٢ 

طيم ٢: ٦).
"للمسيح يسوع".  أجله  يُحارب من  ن  لـمَ بأمانته   (٣  :٢ (٢ طيم  الح"  الصَّ "اجلنديُّ  يعتزُّ 
َّة، يلزمه "أالَّ ينهمك في األمور املعيشيَّة" (٢ طيم ٢: ٤)، ال  ومتى قَبِل اجلنديّ هذه اجلندي
الَّذين كرَّسوا كلَّ حياتهم خلدمة كلمة اهللا  َّها ال تليق باجملنَّدين  ا ألن إمنَّ ة،  َّها غير مهمَّ ألن

وتعليمها وتسليمها خالصة وبأمانة.
اإلكليل،  نوال  أجل  من  الرياضيَّة  األلعاب  في  ويتسابقون  يناضلون  الرياضيّون  كان  إن 
بالفوز، فكم  وامللذَّات حتَّى ينعموا  ويحتملون تدريبًا يوميًّا، وميتنعون عن بعض األطعمة 
تدريب معلّمه يسوع املسيح،  ٥)، أي حسب   :٢ (٢ طيم  باحلريّ "املصارع حسب األصول" 


