هل بولس الرسول كان يؤمن ان الخالص
اقترب جدا والنهاية في زمنه؟ رومية
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الشبهة

بولس الرسول يؤكد أن مجيء المسيح الثاني البد ان يكون في وقت قصير جدا في وقت أقصر من زمن
ايمانه وهذا نجده في رومية  11 /13هذا وأنكم عارفون الوقت انها االن ساعة لنستيقظ من النوم فان

خالصنا االن أقرب مما كان حين امنا  12قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس
اسلحة النور"
فهو يقول عن مجيء المسيح الثاني بعد قليل جدا وتقارب النهار .فهل من زمن ايمانه يساوي أكثر من
 2000سنة؟

الرد

أحزن على هؤالء الذين يهاجموا بدون فهم بل يظهروا كم انهم اقل بكثير من األسلوب الفلسفي الرائع
لمعلمنا بولس الرسول
فمعلمنا بولس الرسول ومن معه هو بالنسبة لهم الوصول للخالص ونهاية الليل وبداية النهار هو وقت
موتهم بالجسد .بمعنى هل معلمنا بولس الرسول النهاية هي لو جاء المسيح  2500م ام يوم استشهاده
سنة  67م؟ هو يوم استشهاده ألنه انتهى الليل وارض االحزان وبدأ النهار في فردوس النعيم .اما كل ما
يحدث بعد سنة  67م حتى مجيء المسيح مثال  2300م هو ال يمثل له أي اتعاب وال ظالم وال ليل وال
جهاد للخالص.
فكل انسان مسيحي خالصه سياتي في مدى جيل واحد وهو حياته ومتى مات انتهى المشوار وانتهت
االتعاب.

أيضا اريد توضيح شيء اخر هام وهو ما يقصده بتعبير أقرب وهو ان كل يوم يعبر على المؤمن يكون
زمن االتعاب قصر يوم والراحة اقتربت يوم
فمعلمنا بولس الرسول الذي امن سنة  35م كان متبقي له  32سنة غربة واتعاب
ولكن زمن كتابة رسالة رومية في سنة  57كان متبقي له  10سنين فقط غربة واتعاب
فخالصه وقت كتابة رسالة رومية أقرب بالفعل عن وقت ايمانه وهذا ينطبق على كل شخص مسيحي.
أيضا حتى لو طبقناها على مجيء المسيح األخير جدال فلو افترضنا مثال سنة  2100مثال فيكون كل يوم
يعبر نقترب أكثر ويكون المتبقي أقصر من زمن االيمان األول في الكنيسة األولى.
وارجو مالحظة ان هذا ينطبق على أغلب االعداد التي يتكلم عنها الكتاب انه اقترب الخالص
وندرس باختصار سياق الكالم
رسالة بولس الرسول الى أهل رومية 13
 10: 13المحبة ال تصنع ش ار للقريب فالمحبة هي تكميل الناموس
معلمنا بولس الرسول الذي يتكلم عن ان تكميل وصايا الناموس من خالل المحبة .فالمحبة نستعيد بها
طيبة القلب التي أرادها هللا لنا من البداية بل المحبة تنقلنا من الموت للحياة باإليمان العامل بالمحبة
ويجب على كل شخص ان يتمسك بالمحبة التي بدأ بها حتى ينتهي ويسلم وديعته ويعزيهم رغم مضايقة
االخرين اال انهم يبادلوهم بالمحبة وال يشعروا بأنهم ينالوا عداء في مقابل محبتهم وهم احتملوا كثير
فيعزيهم بأن كل شخص الباقي للراحة اقل مما كان وقت ايمانه فيقول المقطع التالي

 11: 13هذا وأنكم عارفون الوقت انها االن ساعة لنستيقظ من النوم فان خالصنا االن أقرب مما كان
حين امنا
وهنا يتكلم عن خالص كل شخص ممن يتمسك بالمحبة .فالوقت لالستيقاظ هو دائما اليوم وليس غدا
مثلما قال االبن الضال
إنجيل لوقا 18 :15
ْت ِإَلى َّ ِ
ِ ِ
َّام َك،
َخ َ
ول َل ُهَ :يا أَِبي ،أ ْ
طأ ُ
وم َوأَ ْذ َه ُب إَلى أَبي َوأَ ُق ُ
أَ ُق ُ
الس َماء َوُقد َ
فيجب ان نعيش حياة اليقظة ومن غلبه مشاغل العالم وبرد روحيا ويشببه بالنوم يجب ان يقوم االن
والسبب ان خالصنا أقرب مما كان حين امنا كل يوم يمر علينا نقترب من يوم خالصنا النهائي عندما يسلم
كل شخص وديعته .فهو ينطبق بمستوى شخصي واضح على كل انسان في عمره من وقت ايمانه حتى
وقت انتقاله .وبالطبع االكتمال النهائي لكل هذا هو في مجيء المسيح الثاني واألخير .ولكن بالنسبة
للمستوى الشخصي هو يكتمل وقت وفاة االنسان فكل يوم يمضي علينا يكون المتبقي لحياتنا اقل من قبله
وألننا في فترة امتحان يجب ان نستعد أكثر وننشط روحيا أكثر الن المتبقي اقل مما كان وقتما امنا.
فهو بمستواها الشخصي يتكلم عن الخالص الشخصي لكل شخص وبالفعل ما يقوله دقيق كما شرحت الن
المتبقي من االن حتى انتقاله اقل مما كان من وقت معموديته حتى انتقاله فيجب ان يستغل الباقي جيدا
وأيضا بمستواه العام أيضا لمجيء المسيح الثاني كل يوم يعبر يكون الوقت المتبقي لمجيء المسيح اقل
فلهذا لم يفهم المشككون األسلوب الرائع لمعلمنا بولس الرسول وظنوا ان يقول ان الباقي على مجيء
المسيح اقل من زمن ايمانه وبالطبع هذا سوء فهم منهم ألنهم ال يرتقوا ألسلوبه الرائع

ولؤاكد ان هذا هو المفهوم الصحيح الذي قدمته فأضع امثلة من مفسرين كثيرين قالوا نفس االمر
يقول جيل
but the consummate enjoyment of it in heaven, the salvation of their souls
at death, and both of soul and body at the resurrection; consisting in a
freedom from every evil, and in a full possession of all that is good and
glorious:

كالرك
And that, knowing the time - Dr. Taylor has given a judicious paraphrase of
this and the following verses: “And all the duties of a virtuous and holy life
we should the more carefully and zealously perform, considering the nature
and shortness of the present season of life; which will convince us that it is
now high time to rouse and shake off sleep, and apply with vigilance and
vigor to the duties of our Christian life; for that eternal salvation, which is
the object of our Christian faith and hope, and the great motive of our
religion, is every day nearer to us than when we first entered into the
profession of Christianity.”

ابونا تادرس يعقوب
الزمنية لينعم بشهوة
مقتربا من نهاية حياته
يشعر الرسول أن كل يوم ينقضي إنما يدخل به إلى األبدية
ّ
ً
يوما وراء يوم ،وساعة بعد ساعة
قلبه .كأنه يترقب خروجه من العالم ً

ابونا انطونيوس فكري
لنكن أمناء ومحبين للكل وهلل أوًال ألن أيامنا على األرض مقصرة ،كل يوم تقل عن اليوم الذي قبله .هذه
اآلية تشبه قولي إلبني "يا ابني شد حيلك فاضل كام يوم على االمتحان" .وقوله لنستيقظ إشارة لحياة
القيامة والنصرة على الخطية (فالخطية ُت َشَّبه بالنوم والموت ،فالخطية غفلة عن خالص النفس ولو
إستمرت يموت اإلنسان) .ومن يستيقظ ويبدأ جهاده بالصالة والعبادة تتحول الساعات الزمنية لحساب
أيضا ينتقل من الموت إلى الحياة ،من موت الخطية لحياة
األبدية ،ألنه سيحيا الحياة األبدية من اآلن .و ً
فيها المسيح يحيا فيه ،وبهذا يخرج من ليل العالم إلى نهار األبدية.
وغيرهم الكثيرين
وما يقوله معلمنا بولس الرسول ان الخالص أقرب من وقت االيمان وان يجب ان نوفر الوقت هو نفس
المعنى الذي قاله
سفر الجامعة 9

 10: 9كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك ألنه ليس من عمل وال اختراع وال معرفة وال حكمة في
الهاوية التي انت ذاهب اليها
وأيضا نفس ما قاله الرب يسوع المسيح في
انجيل مرقس 13
 35: 13اسهروا اذا النكم ال تعلمون متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام
صباحا
 36: 13لئال ياتي بغتة فيجدكم نياما
 37: 13و ما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا
فالكالم على كل شخص ان يسهر النه ال يعرف متى سيسلم وديعته وينطبق على كل شخص في جيل
التالميذ وأيضا في كل جيل بعدهم ولهذا من روعة العدد أقول لكم أقوله للجميع
وهنا يكمل بنفس المعنى قائال
 12: 13قد تناهى الليل و تقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمة و نلبس اسلحة النور
أيضا بمعنى شخصي ان كل شخص يعبر عليه زمن بعد ايمانه هو يتناقص الوقت المتبقي من الليل في
ارض االتعاب ويتقارب النهار في قرب مجيء المسيح
وأيضا بمعنى علم كلما يعبر وقت من وقت صعود المسيح وانتظار مجيؤوه الثاني فالوقت المتبقي حتى
مجيؤوه اقل من الوقت الذي كان ما بين صعوده ومجيؤوه

اعمال الظلمة وهي أي خطية واسلحة النور هو حياة القداسة
وهذا يؤكده أيضا جيل فيقول ان هذا عن حياة االنسان الشخصية الحاضرة بل يقول ان ما يقوله معلمنا
بولس الرسول هنا هو تعبير يهودي ان هذا العالم هو مثل ليلة
Not of Jewish darkness, which was gone, and was succeeded by the Gospel day;
nor of former ignorance in Gentilism and unregeneracy, for that was past, and the
true light shined; much less of security in the latter day, which was not yet come
on; rather of persecution and distress for Christ's sake; but it is best of all to
understand it of the present time of life; so it is called by the Jews (g), העולם הזה
דומה ללילה, "this world is like to the night":
وأيضا يقول عن تقارب النهار هو ليس عن يوم االنجيل وال على يوم النعمة وال يوم المجد االتي (الحياة
األبدية) ولكن هو افضل عن كل شخص معين اقترب يوم مجده فبعد فترة ظالم واتعاب ستنتهي وياتي يوم
مجده حيث ال ظالم وال خوف بل استمرار نور وفرح وراحة غير مقاطعة مع االب واالبن والروح القدس
the day is at hand; not the Gospel day, for that was already come; nor the day
of grace, and spiritual light and comfort to their souls, for that also had taken
place; nor the latter day glory, which then was at a distance; rather the
approaching day of deliverance from present persecutions; but it is much better to
understand it of the everlasting day of glory, which to particular persons was then,
and now is at hand; a little while, and the night of darkness, affliction, and

disconsolation will be over, and the day of glory will succeed, when there will be
no more night, no more darkness, no more doubts, fears, and unbelief; but one
continued series of light, joy, and comfort, and an uninterrupted communion with
;Father, Son, and Spirit
فاعتقد فهمنا ما يتكلم عنه معلمنا بولس الرسول ويكمل مشجعا كل شخص ان الباقي اقل من وقتما امن
 13: 13لنسلك بلياقة كما في النهار ال بالبطر و السكر ال بالمضاجع و العهر ال بالخصام و الحسد
 14: 13بل البسوا الرب يسوع المسيح و ال تصنعوا تدبي ار للجسد الجل الشهوات
فاعتقد اتضح المعنى وعرفنا ان ما قاله المشككين هو سوء فهم ألنهم ال يرتقوا لفهم أسلوب معلمنا بولس
الرسول الفلسفي الرائع
ولكن عن مفهومه عن وقت مجيئ المسيح فهو يعرف ان امامه زمان وليس في جيل بولس الرسول وهو
شرحه تفصيال في
رسالة بولس الرسول الثانية الي أهل تسالونيكي 2
يح واج ِتم ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اعَنا ِإَلْي ِه،
ُ 1ث َّم َن ْسأَُل ُك ْم أَُّي َها اإل ْخ َوُة م ْن ج َهة َمجيء َرّبَِنا َي ُسو َع اْل َمس ِ َ ْ َ
ِ ِ
َن َي ْوَم
وح َوالَ ِب َكلِ َم ٍة َوالَ ِب ِر َساَل ٍة َكأََّن َها ِمَّنا :أَ ْي أ َّ
 2أْ
اعوا ،الَ ِبُر ٍ
يعا َع ْن ذ ْهن ُك ْمَ ،والَ َتْرَت ُ
َن الَ َت َت َز ْع َز ُعوا َس ِر ً
يح َق ْد َح َضَر.
اْل َم ِس ِ
ِ
ِ
ان اْل َخ ِطَّي ِةْ ،اب ُن
َحٌد َعَلى َ
االرِت َد ُاد أ ََّوالًَ ،وُي ْس َت ْعَل ْن ِإْن َس ُ
 3الَ َي ْخ َد َعَّن ُك ْم أ َ
ط ِر َيق ٍة َما ،أل ََّن ُه الَ َيأْتي ِإ ْن َل ْم َيأْت ْ
اْل َهالَ ِك،

اوم واْلمرَت ِفع عَلى ُك ِل ما ي ْدعى ِإلها أَو معبودا ،ح َّتى ِإَّنه يجلِس ِفي هي َك ِل ِ
هللا َكِإل ٍهُ ،م ْظ ِهًار َن ْف َس ُه أََّن ُه
ً ْ َ ُْ ً َ
ّ َ ُ َ
 4اْل ُمَق ِ ُ َ ُ ْ ُ َ
َْ
َُْ ُ
له.
ِإ ٌ
ِ
ِ
ول َل ُك ْم ه َذا؟
َما َت ْذ ُكُرو َن أَّني َوأََنا َب ْعُد عْن َد ُك ْمُ ،كْن ُت أَ ُق ُ
 5أَ
فلهذا الكالم عن كل انسان اما مجيء المسيح فتسبقه احداث كثيرة جدا تستغرق ازمنة عديدة وقرون
كثيرة كما ذكر البشيرين متى  24ومرقس  13ولوقا  21وأيضا بولس الرسول في االعداد السابقة وأيضا
سفر الرؤيا كله.
فهو سوء فهم من المشككين

والمجد هلل دائما

