من هو االخ الذي يتكلم عنه بولس
واين مدحه في االنجيل ؟  2كورنثوس
 22 – 88 : 8و 88 :82
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الشبهة

رساله بولس الثانيه الى كورونثوس االصحاح 7
ضى إِلَ ْي ُكم ِم ْن ِت ْلقَ ِ
اء َن ْف ِس ِه.
اج ِت َه ً
" 87أل ََّن ُه قَ ِب َل الطِّ ْل َب َةَ .وِا ْذ َك َ
اداَ ،م َ
ان أَ ْكثََر ْ
ْ
اإل ْن ِج ِ
يع ا ْل َك َن ِائ ِ
َخ الَِّذي َم ْد ُح ُه ِفي ِ
س".
يل ِفي َج ِم ِ
س ْل َنا َم َع ُه األ َ
َ 88وأ َْر َ
من هو هذا االخ المجهول ولماذا لم يذكر اسمه ؟

والجملة تقول مدحه في االنجيل ...اال يعني هذا ان هناك كتاب اسمه االنجيل به اسم هذا االخ ؟

الشبهة

الحقيقة سؤال المشكك نابع عن عدم دراسة متانية الن لو كلف نفسه قراءة الرسالة بتمعن لكان
وفر علي نفسه هذه الشبهة واالحراج .ولكن علي اي حال باختصار في البداية االخ المتكلم عنه
هنا هو ليس اخ واحد ولكن اثنين وهذا في  2تيموثاوس  22 :8االول هو لوقا كاتب االنجيل
والثاني هو تيموثاوس تلميذ بولس الرسول وتعبير مدحه في االنجيل هو باختصار انجيل لوقا
البشير
وابدا بشيئ من التفصيل اثبات انهم اخين وليس واحد باالضافه الي تيطس
رسالة بولس الرسول الثانية الي أهل كورنثوس 8
 81 :8و لكن شك ار هلل الذي جعل هذا االجتهاد عينه الجلكم في قلب تيطس
 87 :8النه قبل الطلبة و اذ كان اكثر اجتهادا مضى اليكم من تلقاء نفسه
 88 :8و ارسلنا معه االخ الذي مدحه في االنجيل في جميع الكنائس
 81 :8و ليس ذلك فقط بل هو منتخب ايضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة
المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد و لنشاطكم

 22 :8متجنبين هذا ان يلومنا احد في جسامة هذه المخدومة منا
 28 :8معتنين بامور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس ايضا
 22 :8و ارسلنا معهما اخانا الذي اختبرنا م ار ار في امور كثيرة انه مجتهد و لكنه االن اشد
اجتهادا كثي ار بالثقة الكثيرة بكم
 22 :8اما من جهة تيطس فهو شريك لي و عامل معي الجلكم و اما اخوانا فهما رسوال الكنائس
و مجد المسيح
الجزء االول من هو االخ االول وهو لوقا البشير.
واالدلة علي ذلك
اوال لوقا البشير هو رفيق بولس الرسول في رحالته وهذا نراه بوضوح في سفر اعمال الرسل
وبخاصة عندما يتكلم بصيغة الجمع
سفر اعمال الرسل 81
 81 :81و حدث بينما كنا ذاهبين الى الصالة ان جارية بها روح عرافة استقبلتنا و كانت تكسب
مواليها مكسبا كثي ار بعرافتها
 87 :81هذه اتبعت بولس و ايانا و صرخت قائلة هؤالء الناس هم عبيد اهلل العلي الذين ينادون
لكم بطريق الخالص

سفر اعمال الرسل 22
 5 :22هؤالء سبقوا و انتظرونا في ترواس
 1 :22و اما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلبي و وافيناهم في خمسة ايام الى
ترواس حيث صرفنا سبعة ايام

ثانيا لوقا البشير في اعمال الرسل يشير الي فتره لم يكن موجود فيها مع بولس الرسول وهي في
سفر اعمال الرسل 87
 8 :87فاجتا از في امفيبوليس و ابولونية و اتيا الى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود
فواضح انه ذهب الي كورنثوس ورجع الي بولس مره ثانية

ثالثا االنجيل الذي يتكلم عنه هو انجيل لوقا البشير الذي كان انتشر قبل رسالة بولس الرسول
الثانية الي كورنثوس بعشر سنوات تقريبا الن لوقا البشير كتب انجيله تقريبا سنة  88م وقدمت
ادلة علي هذا في ملف
قانونية انجيل لوقا وكاتب االنجيل

رابعا دليل من المخطوطات فالكثير من المخطوطات البيزنطية كتبت في نهاية الرسالة
“The second epistle to the Corinthians was written from Philippi
”through (dia) Luke.
والن لوقا هو الذي املي عليه بولس الرسول الرسالة فلم يكتب اسمه وهذه عادته .وايضا هذه
شهادة تؤكد ان االخر المعروف هذا هو لوقا البشير
وايضا شهادة ان لوقا البشير ذهب الي كورنثوس وبقي فيها قليال.

خامسا شهاده تاريخية مهمة وهي شهادة القديس اغناطيوس وهو تلميذ بطرس الرسول وقال ان
هذه الشهاده عن لوقا
""As Luke testifies, whose praise is in the Gospel.
كما شهد لوقا الذي كان مدحه في االنجيل
ولهذا اغلبية االباء والمفسرين اكدوا ان االول هو لوقا البشير

سادسا يقول منتخب ايضا من الكنائس وهذا واضح من اعمال الرسل انه لوقا البشير كاتب سفر
اعمال الرسل ورفيق بولس الرسول وهو احد السبعين رسول فهو منتخب من الكنائس والرسل
كرفيق لبولس وبرنابا ثم بولس وسيال في رحالتهما التبشيرية

الجز الثاني االخ الثاني وهو تيموثاوس
اوال من بداية الرسالة
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 8 :8
اهلل ،وِتيموثَاوس األَ ُخ ،إِلَى َك ِنيس ِة ِ
يئ ِة ِ
اهلل الَِّتي ِفي
ع ا ْل َم ِس ِ
يح ِب َم ِش َ
سو َ
َ
َ ُ ُ ُ
سو ُل َي ُ
سَ ،ر ُ
ُبولُ ُ
ورْنثُوس ،مع ا ْل ِقد ِ
َخ ِائ َي َة:
ين ِفي َج ِمي ِع أ َ
ين الَِّذ َ
َج َم ِع َ
ِّيس َ
ين أ ْ
ُك ِ َ َ َ

فاالخ الذي سيرسله مع تيطس ولوقا هو تيموثاوس ويسميه من اول الرسالة االخ وهو تلميذه
بالطبع ورفيقه في رحالت كثيرة

ثانيا بولس الرسول يؤكد في نفس الرسالة ان تيموثاوس هو الذي كرز مع بولس هناك فهو
شريك في خدمة كنيسة كورنثوس  .وهذا في
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 81 :8
ع ا ْلم ِسيح ،الَِّذي ُك ِرَز ِب ِه ب ْي َن ُكم ِبو ِ
ِ
اسطَ ِت َنا ،أََنا َو ِس ْل َوا ُن َ ِ
س ،لَ ْم َي ُك ْن
أل َّ
سو َ َ َ
يموثَ ُاو َ
َ ْ َ
َن ْاب َن اهلل َي ُ
س َوت ُ
ان ِف ِ
يه َن َع ْم.
َن َع ْم َوالََ ،ب ْل قَ ْد َك َ

فهو معروف جدا لديهم وذكره مرتين في اول الرسالة يجعله يكتفي بان يلقبه باالخ في بقية
الرسالة

ثالثا هو ارسله الي كورنثوس سابقا ونجد هذا في
رسالة بولس الرسول االولي الي أهل كورنثوس 8
 87 :8لذلك ارسلت اليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب و االمين في الرب الذي يذكركم
بطرقي في المسيح كما اعلم في كل مكان في كل كنيسة

وايضا كرر قائال
رسالة بولس الرسول االولي الي أهل كورنثوس 81
 82 :81ثم ان اتى تيموثاوس فانظروا ان يكون عندكم بال خوف النه يعمل عمل الرب كما انا
ايضا
 88 :81فال يحتقره احد بل شيعوه بسالم لياتي الي الني انتظره مع االخوة

رابعا تيموثاوس ارسله بولس الرسول الي كورنثوس في وقت الرسالة االولي وعاد ثم ارسله مره
ثانية الي كورنثوس مع تيطس .وهذا مؤكد ايضا من
سفر اعمال الرسل 88
 5 :88و لما انحدر سيال و تيموثاوس من مكدونية كان بولس منحص ار بالروح و هو يشهد
لليهود بالمسيح يسوع

سفر أعمال الرسل 22 :81
ِ
ِ
ث ُه َو َزَما ًنا
وسَ ،ولَ ِب َ
س َل إِلَى َم ِك ُدوِن َّي َة اثْ َن ْي ِن ِم َن الَِّذ َ
س َوأ ََر ْ
سطُ َ
يموثَ ُاو َ
فَأ َْر َ
ين َكا ُنوا َي ْخد ُموَن ُه :ت ُ
ِفي أ ِ
َسيَّا.

خامسا معلمنا بولس الرسول لقب تيموثاوس تلميذه باالخ كثي ار
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 8 :8
بولُس ،رسو ُل يسو َ ِ
يح ِبم ِش َ ِ ِ ِ
س األَ ُخ،
يموثَ ُاو ُ
ُ ُ َ ُ َُ
يئة اهللَ ،وت ُ
ع ا ْل َمس ِ َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 2 :2

اهلل ،وا ْلع ِ
َخا َنا ،و َخ ِادم ِ
ِ
ام َل م َع َنا ِفي إِ ْن ِج ِ
ظ ُك ْم
يل ا ْل َم ِس ِ
يحَ ،حتَّى ُيثَِّبتَ ُك ْم َوَي ِع َ
س أَ
َ َ
يموثَ ُاو َ
فَأ َْر َ
َ
س ْل َنا ت ُ
َ َ
أل ْ ِ ِ
يم ِان ُك ْم،
َجل إ َ

رسالة بولس الرسول إلى فليمون 8 :8
وب وا ْلع ِ
ِ ِِ
َسير يسو َ ِ
ِ
ِ
ام ِل َم َع َنا،
يم َ
ون ا ْل َم ْح ُب ِ َ َ
يموثَ ُاو ُ
س ،أ ُ َ ُ
ُبولُ ُ
س األَ ُخ ،إلَى فل ُ
ع ا ْل َمسي ِحَ ،وت ُ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 22 :82
ِ
ِ
يعا.
ف أ َا
س ْو َ
ِا ْعلَ ُموا أ ََّن ُه قَ ْد أُ ْطلِ َ
س ِر ً
َر ُك ْم ،إِ ْن أَتَى َ
س ،الَّذي َم َع ُه َ
يموثَ ُاو ُ
ق األَ ُخ ت ُ

سادسا هو يلقب االخ بالعامل معه وهذا قاله بوضوح معلمنا بولس الرسول عن تيموثاوس
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 28 :81
ون و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُي َ ِّ
س أَ ْن ِس َب ِائي.
سوس َ
يباتُْر ُ
اس ُ َ ُ
وس َوَي ُ
س ا ْل َعام ُل َمعيَ ،ولُوك ُي ُ
يموثَ ُاو ُ
سل ُم َعلَ ْي ُك ْم ت ُ

مع مالحظة ان زمن كتابة رسالة رومية كتبت تقريبا في نفس زمن رسالة كورنثوس الثانية

سابعا لقب الذي اختبرنا م ار ار في امور كثيرة هو وصف به بولس الرسول تلميذه تيموثاوس في
رسالة بولس الرسول الي أهل فيلبي 2
 81 :2على اني ارجو في الرب يسوع ان ارسل اليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي اذا
عرفت احوالكم
 22 :2الن ليس لي احد اخر نظير نفسي يهتم باحوالكم باخالص
 28 :2اذ الجميع يطلبون ما هو النفسهم ال ما هو ليسوع المسيح
 22 :2و اما اختباره فانتم تعرفون انه كولد مع اب خدم معي الجل االنجيل
 22 :2هذا ارجو ان ارسله اول ما ارى احوالي حاال
وبالطبع هو لن يلقب ال لوقا البشير رسول المسيح وال برنابا وال سيال ايضا بهذا اللقب اما
تيموثاوس تلميذه فيقدر ان يقول انه اختبره النه تلميذه.

فتيموثاوس هو الشخص الثاني الواضح وبناء عليه عند دراسة سياق الكالم نجد
رسالة بولس الرسول الثانية الي أهل كورنثوس 8
 81 :8و لكن شك ار هلل الذي جعل هذا االجتهاد عينه الجلكم في قلب تيطس
 87 :8النه قبل الطلبة و اذ كان اكثر اجتهادا مضى اليكم من تلقاء نفسه

 88 :8و ارسلنا معه االخ الذي مدحه في االنجيل في جميع الكنائس
 81 :8و ليس ذلك فقط بل هو منتخب ايضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة
المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد و لنشاطكم
 22 :8متجنبين هذا ان يلومنا احد في جسامة هذه المخدومة منا
 28 :8معتنين بامور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس ايضا
 22 :8و ارسلنا معهما اخانا الذي اختبرنا م ار ار في امور كثيرة انه مجتهد و لكنه االن اشد
اجتهادا كثي ار بالثقة الكثيرة بكم
 22 :8اما من جهة تيطس فهو شريك لي و عامل معي الجلكم و اما اخوانا فهما رسوال الكنائس
و مجد المسيح
وفهمنا ان االخ االول لوقا البشير وبولس الرسول ال يحتاج ان يذكر اسمه وبخاصه انه يملي
الرسالة علي لوقا نفسه
وفهمنا ان االخ الثاني هو تيموثاوس وبولس الرسول ذكر اسمه بوضوح في اول الرسالة مرتين
وهذا تكرر في
رسالة بولس الرسول الثانية الي كورنثوس 82
 88 :82طلبت الى تيطس و ارسلت معه االخ هل طمع فيكم تيطس اما سلكنا بذات الروح الواحد
اما بذات الخطوات الواحدة

وهنا يشير اما الي لوقا البشير او الي تيموثاوس فهو حسب اصحاح  8ارسل االثنين مع تيطس
ولكن غالبا االشارة هنا الي زيارة سابقة فهو غالبا يتكلم عن تيموثاوس

وهذا يقودنا الي النقطة الثالثة ما هو االنجيل الذي يتكلم عنه بولس الرسول
اعتقد االجابة عليها بسهولة وهي انه يتكلم عن انجيل لوقا فلوقا كتب انجيله ونشره سنة  88م
قبل كتابة هذه الرسالة بعشر سنوات

والمجد هلل دائما

