
 

 

 اليومراعياً وقساً  سلو كان بول

 

، وتقواهشخصيته، وروحه، ونحبه لتعاليمه، إننا ! س الرسولنحب بولإننا 

 .هللهو بكامله ليكون عن كل شيء وتخليه  ،وحماسه

معايير اليوم من النجاح الرعوي )حيث األرقام بهللا، يا محبوب ومع ذلك، 

لم يتمكن من إبقاء فهو . هائلا  فشلا  قد فشل سكان بول تعني كل شيء(،

 :في رسائلهالفاجعة التي هذه تأمل الناس معه. 

وا أَِسي ا فِي ال ِذينَ  َجِميعَ  أَن   هَذا تَْعلَم   "أَْنتَ  وثاوس )تيمَعنِّي" اْرتَدُّ

 (؛15:1الثانية

مْ  يَْهتَمُّ  نَْفِسي نَِظير   آَخر   أََحد   لِي لَْيسَ  "ألَنْ   (؛20:2بيفيل)بِإِْخلٍَص" بِأَْحَوالِك 

 (؛21:2اْلَمِسيحِ")فيلبي لِيَس وعَ  ه وَ  َما لَ  ألَْنف ِسِهمْ  ه وَ  َما يَْطل ب ونَ  اْلَجِميع   "إِذِ 

لِ  اْحتَِجاِجي "فِي رْ  لَمْ  األَو   ي ْحَسبْ  لَ . تََرك ونِي اْلَجِميع   بَلِ  َمِعي، أََحد   يَْحض 

 (.16:4َعلَْيِهْم")تيموثاوس الثانية

 لَِكيْ  "لَْيسَ أن يقول: اضطر شيء آخر،  من أجلا بولس ألن الناس تركو

مْ  لَك  ْم. ألَن ه   األَِحب اءِ  َكأَْولَِدي بَلْ  بِهَذا، أَْكت ب   أ َخجِّ ك   َربََوات   لَك مْ  َكانَ  َوإِنْ  أ ْنِذر 

ْرِشِدينَ  ِمنَ  ونَ  آبَاء   لَْيسَ  لِكنْ  اْلَمِسيِح، فِي اْلم  مْ َولَْدت   أَنَا ألَنِّي. َكثِير   اْلَمِسيحِ  فِي ك 

مْ  بِاإِلْنِجيِل. فَأَْطل ب   يَس وعَ  تََمثِّلِينَ  تَك ون وا أَنْ  إِلَْيك  نثوس )كوربِي" م 

 (.16-14:4األولى



ا  م يكونوا كذلك.ولكن أتباعه ل للمسيح وأنشأ الكثير من  ةكثيرفمن ربح نفوسا

اضطر ا، وبا تقريآمنوا على يديه فقدان كل من به األمر إلى انتهى  ،الكنائس

؛ 9:2تساوميكي األولىنفسه )يعول لخيام لأن يصنع افي بعض األحيان 

منا هذه لما فعل ما هو الو عاش في أيإنني مقتنع أنه  (.8:3تسالونيكي الثانية

 :في ما يلي بعض األسبابأفضل من ذلك. و

أن يسمعوه ما يحتاجون إلى ون أن يسمعوه بل بيريدللناس بما لم يبشر  -1

. وقد بشرهم التي اشتراها المسيح لهم ويحافظوا عليهاحياة وزوا باللكي يف

الكنيسة، ول علنات لم يكن سجينا إلوإرشاده.  سحة الروح القدسبذلك بم

 .فقطوحده هللا سجيناا من أجل ات الكنيسة، ول للخوف من اإلنسان بل يآلل

 هاواجباتوالخدمة توقعات تحقيق قادر على غير نه إا صلى بولس كثيرا  -2

أخذ المركز ولم ت لديه الصلة أولويةكانت . خرون عليهاآلالتي وضعها 

خرج من كلم به كل ما فعله وتوكانت الصلة حياته. على اإلطلق.  الثاني

 بحماس وبشر بحماس.الصلة. صلى 

ا للغايةكان  -3 فبجانب كل اآلخرين . الدعابةأو المزاح ورفض . بولس جادا

 البطالم كلالوتجنب الرصانة يسوع، حث الناس على  معرسل وأنبياء من 

ا وليس كيا االوقت بكثير من ال سبولقضى (. 36:12ى؛ مت4:5سسفأ)

ا ع بدموع وحصد لقد زر (.4:2نثوس الثانية؛ كور19:20)أعمالضاحكا

ا فرح كان لديه أيضا ذي لم يعرفه إل القليلون من الناس. كما الفرح ال بابتهاج؛

ليس هناك مكان من المسرات األرضية. فحتاج إلى تعزيز الطاعة التي ل ت

التشبه التوقف عن الواعظين يجب على والمهرجين في منابرنا. للممثلين أو 

ا إلى يؤدي دائما . فذلك هارونالذين أصغى إليهم تمردين جموع الم، مثل بهم

ا. العجل الذهبي الذي ل يمكن مثل موسى  واكونييجب أن ه أن يخلص أحدا

 .مثله واكونيأن  ينمحاإلى جبل هللا، طعد الصا



أن شعب هللا كان يؤمن . ومن الواضح أنه تقسيم القطيعب سبوللم يؤمن  -4

ا ينبغي  اليوم  ا كثيرةأحيانا  ى ذلكرة واحدة، وليس كما نرسكأعليهم العبادة معا

. التقليدية وخدمة كبار السن المعاصرةالشباب خدمة في في الوليات المتحدة 

في العبادة. وينقسم  نن بناتهعمهاتهم األا ينقسم اآلباء عن أبنائهم ووهن

ن أحفادهن. صلى عن األخوات واألجداد عن اإلخوة واألخوات ع ةاإلخو

ا ه مْ  "لِيَك ون وايسوع:  ا أَْيضا : 17)يوحنا  "أَْرَسْلتَنِي أَن كَ  اْلَعالَم   لِي ْؤِمنَ  فِينَا، َواِحدا

ا أن يحيين لمسابولس وقد علّم (. 21 روح وفم واحد وواحد بعقل  وايكونكثيرا

 ؛11:13كورنثوس الثانية؛ 6: 15 ميةواحدة في اتفاق واحد )رو

 يَْسك نَ  أَنْ  أَْجَملَ  َوَما أَْحَسنَ  َما المرنم: "ه َوَذا يعلن(. و2:2؛ 27:1بيفيل

ا اإِلْخَوة    أينما يعمل الروح القدس يجمع كل األعمارو(. 1:133مور)مز"!َمعا

. ميحاول دائما تقسيمهفالشيطان أما ا. هللا دائما بناء أيوحد ا. الروح القدس معا 

دُّ لدت الكنيسة في وحدانية. و    َعلَى األَْبنَاءِ  َوقَْلبَ  األَْبنَاِء، َعلَى اآلبَاءِ  قَْلبَ  "فَيَر 

 (.6:4بِلَعٍن")ملخي األَْرضَ  َوأَْضِربَ  آتِيَ  لِئَل  . آبَائِِهمْ 

لضغوط اإلنسان. ألنهم يخضعون تقسيم الكنيسة ب ونسمحيئسنا الرعاة في كنا

فقدان الناس بمنهم  ونالكثيرويهتم أي شخص.  وافقدإنهم يخضعون لكي ل ي

قدمون ألنهم يكبار الرعاة أن يخسروا الل يريد  .قدان هللاأكثر من اهتمامهم بف

، كما إن لل يريدون أن يفقدوا الشباب ألنهم المستقبالتقدمات، والصلة و

للحكمة  إنا نحتاج إلى الشيوخ منهم.  ينلكثيربالنسبة لاألرقام تعني كل شيء 

ا والشباب للقوة. و سنة، وبهذه ألفي لمدة ظلت األسر تشترك في العبادة معا

كذلك . على الصغير أن يكرم الكبيرهم وأمهاتهم. ءآبابناء األيكرم الوسائل 

الحترام الواجب نال الرأس األشيب نبغي أن يفي مسألة قرارات العبادة، ي

أن  رالقديسين الكببالنسبة ليحزن الروح القدس إن ما  (.31:16أمثال)

 .الموسيقى الصاخبةخرجوا من الهيكل بسبب ي



اهذا للبس المرأة. كيفية تدخل بولس في  -5 . فقرر بهذه م يلق قبولا كثيرا

 لَ  َوتََعقُّل، َوَرعٍ  َمعَ  اْلِحْشَمِة، بِلِبَاسِ  َذَواتِِهن   ي َزيِّن   النَِّساءَ  أَن   الطريقة: "َوَكذلِكَ 

 (.9:2الث َمِن")تيموثاوس األولى َكثِيَرةِ  َملَبِسَ  أَوْ  آللِئَ  أَوْ  َذهَبٍ  أَوْ  بَِضفَائِرَ 

وستكون تجربة شديدة. ضع الرجل في تلبس بشكل غير لئق تأي امرأة و

 الدينونة.مسؤولة عن هذا في يوم 

. المسيحعلقتها اللصيقة بأبعد من ما هو إلى للنمو الكنيسة  سبوليدفع لم  -6

إلى النضج عليه. دعا بالتأصل فيه والرتكاز دعا إلى النمو في المسيح لقد 

ا على ربح دة، وكان اا للشهيكبر فيه. نعم، كان متحمسا في المسيح.  غيورا

عبارات ك هذه الما وضعه على رأس قائمته. ماذا تقول لتأمل النفوس، لكن 

ةَ  "ألَْعِرفَه ،قلبه؟ الذي فيه مكان العن  تََشبِّهاا آلَِمِه، َوَشِرَكةَ  قِيَاَمتِِه، َوق و   م 

ْليَا هللاِ  َدْعَوةِ  َجَعالَةِ  ألَْجلِ  اْلَغَرضِ  نَْحوَ  "أَْسَعى ؛(10:3بي)فيلبَِمْوتِِه"  فِي اْلع 

 ه وَ  َواْلَمْوت   اْلَمِسيح   ِهيَ  َحيَاةَ الْ  لِيَ  ؛ "ألَن  (14:3بي)فيليَس وَع" اْلَمِسيحِ 

" ا َشْيءٍ  ك ل   أَْحِسب   إِنِّي (؛ "بَلْ 21:1بي)فيلِرْبح   فَْضلِ  أَْجلِ  ِمنْ  َخَساَرةا  أَْيضا

 أَْحِسب هَا َوأَنَا األَْشيَاِء، ك ل   َخِسْرت   أَْجلِهِ  ِمنْ  ال ِذي َربِّي، يَس وعَ  اْلَمِسيحِ  َمْعِرفَةِ 

 (.9،8:3بي)فيلفِيِه..." اْلَمِسيَح، َوأ وَجدَ  أَْربَحَ  يْ لِكَ  ن فَايَةا 

ا. لم يكن يريد المسيح، هذا كل شيء. وألنه  سبول امتلكه، فرح به دائما

مرة في  74، وهي عبارة استخدمها "في المسيح"ولكن رقام على األتركيزه 

ي هبنا. هل هو المسيح أم في يتحكمفإنه مهما كان موضوع تركيزنا ورسائله. 

 .حياةفيها المسيح، فليس فيض خرج شهادتنا من تلم  نإو .رقام؟األ

: 1 ية)روم والشذوذ الجنسي ضد الزنا والمثلية اقويا  اموقفا  ساتخذ بول -7

موسى. وأيد شريعة (. ورفض الطلق ب9:6نثوس األولى؛ كور27-32

الجسد عقيدة ومتى، إنجيل في حسب ما ورد موقف يسوع من الزواج 

االواحد:"إِ  ق ه   لَ  هللا   َجَمَعه   فَال ِذي. َواِحد   َجَسد   بَلْ  اْثنَْينِ  بَْعد   لَْيَسا ذا  ي فَرِّ



" الليبرالية في كل من المتحررة ورفض قوانين الزواج  (.6:19)متىإِْنَسان 

 .وروماأورشليم 

نثوس كور ؛20:26)أعمال أن الخلص يتطلب التوبةببولس نادى  -8

 (.10:7الثانية

وأن علينا أن  ،أن يسوع مات على صليبه ليغفر لنا خطايانا سولآمن ب -9

لن نكون وإذا لم نتبعه، ف (.23:9)لوقا لكي نتبعها موت على صليبنا يوميا ن

 (.31:15رنثوس األولى)كو يموت كل يومقال بولس إنه  .تهوا من ملكجزءا 

 وذلك فهمن منابر اليوم. ومع ننادي به ا ما هي الطريق الضيق التي نادرا  اهذ

ميت أي إنجيل ل يإن التي تتدفق من عرش هللا. الحياة الوفيرة طريق أنهار 

بغض يفإبليس آدم القديم فيك، ليعطيك آدم الجديد، هو مزيف من الشيطان. 

 .الصليب

من الناس ا مزيدا حياة البر من أجل أن يكسب عايير لم يقلل بولس من م -10

 أََحد   يََرى لَنْ  بِد ونِهَا ال تِي َواْلقََداَسةَ " بولس قائلا:بشر لقد حرم. . هيكللل

، ب  (. الناس اليوم ل يريدون القداسة. 14:12رانيينبعل أحد يرى الرب )الر 

ن أن السعادة الحقيقية تأتي فقط من خلل يدركغير منهم يريدون السعادة، إ

 .القداسة

المرتدين، با أيضا  ين، المعروفانيين"دعا بولس "المسيحيين الجسد -11

 يةا )روميسوع أيضا  الرب . وأعلن حكم هللا عليهم كما فعلأعداء هللادعاهم 

هذه المسألة هو في قوى في األ سإن تعليق بول(. 16:3رؤيا؛ 6-9: 8

إسرائيل قوة . فقد اختبر كل بني بريةفي اجتيازهم للإسرائيل بني لاستعراضه 

اء الم واوحي وشربالطعام الروجميعهم أكلون من دم الخروف، خلص 

تذمرهم أهلكهم المسيح، ولكن بسبب التي هي لصخرة ا من  لروحيا

 في البداية هو من أهلكهم. "فَهِذهِ  أولا من خلصهم نعم،  في النهاية. مخلصهم



هَا األ م ور   تِبَتْ  ِمثَالا، أََصابَْته مْ  َجِميع   َواِخر  أَ  إِلَْينَا اْنتَهَتْ  ال ِذينَ  نَْحن   إِلْنَذاِرنَا َوك 

ا ه وِر. إِذا ، أَن ه   يَظ نُّ  َمنْ  الدُّ ؤنثوس )كويَْسق طَ" لَ  أَنْ  فَْليَْنظ رْ  قَائِم 

بشكل صحيح: من هو قائم يمكن أن تقرأ ذلك إنك نعم، (. 12،11:10األولى

 علينا نحن أن نسمعه.الكنيسة هذا، ولكن يسقط . بن تسمع جموع شعب 

كما نتبعه والرعوية. سمعة حساب ال علىبولس الصواب فعل لقد  ،باختصار

إنها حقيقة بديهية نتبعه في دوره الرعوي. علينا أن ، ياللهوتالفكر في 

لقد صديقي، ازداد الطلب عليه. المعايير رخص المنتج وقلت كلما إنه  ،قديمة

تناله كلفك كل شيء ل، واألمر ييسوع كل شيء لشراء خلصك الرب كلفت

يتريش بونيهوفر الذي قتله النازيون إليمانه: دتحتفظ به. وحسب تعبير و

الناس مثل هؤلء ن إويموت". إنساناا فإنه يدعوه ليأتي المسيح دعو "عندما ي

شعلة الحياة من جيل إلى جيل ومن شاطئ إلى هم الذين يواصلون حمل 

 .شاطئ

 .ا. آمينجميعا  مكون معكتنعمة ربنا يسوع 

ه   ال ِذي فَإِن  . َعلَْيهِ  ي ْشَمخ   لَ  "هللَا   د   إِي اه   اإِلْنَسان   يَْزَرع  ا". يَْحص   أَْيضا
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