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  اإلصحاح األول

  
تيموثاوس االخ الى كنيسة اهللا التي       و بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة اهللا      - :١آية  

  في كورنثوس مع القديسين اجمعين الذين في جميع أخائية 

   عاصمة إخائية  اليونان وكورنثوس مقاطعات رئيسية في=وإخائية مكدونية 
 . الرسالة األولى صححت كثيراً من األوضاع في كورنثوس        = بمشيئة اهللا . .بولس رسول 

 وهنا يظهـر    .ولكن يبدو أن قلة إستمرت في العناد وإستمروا يشككون في رسولية بولس           
ه فـال    لكي يثبت صحة تعاليم    .الرسول أساس سلطانه أنه رسول يسوع المسيح بمشيئة اهللا        

 أي  = جميـع القديـسين   مع   . المعروف لديهم جيداً   = تيموثاوس   .يتشككون فيما قاله لهم   
  المؤمنين 

  
   .الرب يسوع المسيح وسالم من اهللا ابينا ونعمة لكم - :٢آية 

 والنعمة أيضاً هي عمل     . فالمسيح أتى للجميع   . كلمة عبرية  = وسالم   . كلمة يونانية  =نعمة  
 النعمـة   = من اهللا أبينـا والـرب يـسوع          .لذي نشأ عنه السالم   المسيح والروح القدس وا   

   .والسالم منسوبان لآلب كما لإلبن دليل وحدة الجوهر
  

   .اله كل تعزية ومبارك اهللا ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرافة -: ٣آية 
در  فاهللا هو مص   =إله كل تعزية     يبدأ الرسول اآلية بالتسبيح وينهيها بقولـه        . =.مبارك اهللا 

 فالتسبيح يزيد   . ولكن يفهم من اآلية أنها تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالتعزية         .كل تعزية للمؤمنين  
 وبهذا يعلم الرسول أهل كورنثوس أن ينشغلوا بتمجيد اهللا وتسبيحه عوضاً عـن              .التعزيات
 أما من يدخل في شقاقات فلن ، ومن يسبح سيحصل على هذه التعزية، ال معنى لهاتشقا قا

سوى المرارة والرسول يشير للتعزية فهو سيتكلم اآلن كثيراً عن التعزيات وسـط             يحصد  
   .الضيقات

 اآلب هو أبو ربنا يسوع من ناحية الالهوت وهو إلهه من حيث             =أبو ربنا يسوع المسيح     
 فأبوة اآلب لإلبن صارت أبـوة لنـا         ، وهذا التعبير محبب عند الرسول     .الطبيعة الناسوتية 
 ٧مى  " (هو يسر بأن يعاملنا بالرأفه      "  مصدر كل رحمة     = أبو الرأفة    .نهحينما إتحدنا بإب  



   إلى أهل آورنثوس الثانيةبولس الرسولرسالة 

  

٣  

 . فاهللا يسر بأن يتعامل مع جسده بكل رأفـة فـال يخـور        ، فمن يصوم ويقمع جسده    ).١٨:
 جـاءت كلمـة     ١٠ – ٣ ففي اآليات      .وهكذا فاهللا يعاملنا بكل رأفة وسط آالمنا وضيقاتنا       

 فبقدر اآلالم يعطى اهللا التعزيـات       . مرات ١٠وموت   وكلمة ضيقة وألم     . مرات ١٠تعزية  
كيف + راجع في المقدمة الصليب واآلالم عند بولس الرسول         (وراجع أالم بولس وتعزياته   

 ، وبولس كان له الكثير من الرؤى والمواهـب        .)فهم بولس الرسول أهمية األلم والصليب     
الم زادت التعزيـات حتـى ال        ومع زيـادة اآل    ،لذلك سمح اهللا بزيادة اآلالم حتى ال ينتفخ       

  ).٦ :٢نش (" شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني "  وهذا معنى .ينكسر
  

 لذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كـل ضـيقة               ا - :٤آية  
  .بالتعزية التي نتعزى نحن بها من اهللا

اتهم وتشكيكهم في صدق    الحظ أن الرسول ال يكتب ونفسه مملوءة مراراً منهم بسبب اتهام          
 بل دخلت به ، فاهللا لم يتركه وسط هذه الضيقات وحيداً، وذلك بسبب كثرة تعزياته    ،رسوليته

 ونفهم من اآلية أن من أختبر نوعاً من الضيق وتعزى يستطيع            .اآلالم لمزيد من التعزيات   
ها حتـى    ويبشرهم ب  ، وهو إختبر هذه التعزيات    .أن يعزى أولئك الذين هم في نفس الضيقة       

 بل أن اهللا يسمح لخدامـه أن يـدخلوا بعـض الـضيقات              .اتهمقضييطلبوها من اهللا وسط     
 والخادم الذي تألم حامالً صليبه يصير خادماً كامالً         .ليختبروا التعزيات فيعزوا المتضايقين   

 فإن كان المـسيح قـد تكمـل         )١٠ : ٢عب  (مثل ما حدث مع المسيح الذي تكمل باآلالم         
 أضف لهذا أن الخادم المتـألم يكـون         .م ينبغي علينا نحن أن نتكمل باآلالم      باآلالم فكم وك  

 والتعزية ليست هي الخالص من األلم ولكنها عون يهبه اهللا لنا في .حنوناً في معاملة الناس
  . أي الخالص مما يمكن أن ينتج عن اآلالم والضيقات من شعور باليأس والفشل.الضيقة

  
  .فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا ايضا لمسيحام  النه كما تكثر اال- :٥آية 

  -: تعنى =أالم المسيح 
  .اآلالم التي نجتازها ونتعرض لها مثل المسيح المتألم -١
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 فأالمنا ألجل المسيح تنبع من نفس       .اآلالم التي نتعرض لها بسبب إيماننا بالمسيح       -٢
 والموت للحيـاة    ،المنبع الذي جاءت منه آالمه أي مقاومة الظلمة للنور الذي فينا          

 التي نلناها في شخصه 

 فاأللم الذي يقع علينا هو واقـع علـى          )٢٤ : ١كو  (آالمنا هي أالم المسيح نفسه     -٣
 .المسيح فنحن جسده

أنه بدالً من أن تنشغلوا بالمباحثات الغبية عليكم أن تنظروا          . .وهنا توجيه من الرسول لهم    
 وإذا تـألمتم معـه      ،جـدوا تعزيـة    بكونه شركة مع المسيح فت     ،للصليب الموضوع عليكم  

 فالصليب واآلالم هي المدرسة الحقيقيـة لمعرفـة المـسيح    )١٧ : ٨رو (ستتمجدون معه   
والحظ أنه كلما زادت ) ٢٩  : ١في ( لذلك صار األلم هبة ،وتعزياته وليس العلم والدراسة

  .اآلالم زادت التعزيات
  

عامل في احتمال نفس االالم التـي       ال الصكمخان كنا نتضايق فالجل تعزيتكم و     ف - :٦آية  

  .نتالم بها نحن ايضا او نتعزى فالجل تعزيتكم وخالصكم

 .تعـزيتكم  فألجـل =  نتحمل أالم الكرازة لتصل إليكم كلمة اهللا فتتعزوا          =إن كنا نتضايق    
 فكان بولس يمكـن لـه أن يتـرك          .خالصكموآالمنا هذه ستكون سبباً في إيمانكم وبالتالي        

 لما آمنوا ولما    ، ولكن لو فعل   ، من كل الهجوم عليه وآالمه التي يواجهها       الكرازة ويستريح 
 ولكن اإليمان الذي تقبلونه والتعزية التي ستفرحون بهـا   .كانوا تعزوا وال كان لهم خالص     

خالصكم العامل فـي    =  ليس معناها أنه لن يقع عليكم أي ضيقات بل ستحتملوا أالماً مثلنا             

   =زى فألجل تعزيتكم إحتمال نفس اآلالم أو نتع
  )٣٩-٣٧ :٧يو(فإذا تألمت فاهللا ال يتركني بل يعزيني فأفيض عليكم تعزيات ) ١
حينما تنظرون إلينا ونحن في حالة تعزيـة بـالرغم مـن آالمنـا فإنـك تتـشجعون                       ) ٢

 وتثبتون وهذا يساعد على خالصكم 

تعزيـة المتـألمين فرقـة      الخادم المتألم الذي إختبر التعزية يكون أكثر مقدرة علـى           ) ٣
 لم يدخل ولم يتهذب     ، ومن لم يتألم يكون عادة خشناً جداً       ،األحاسيس تأتى عن طريق اآلالم    

 .في مدرسة األلم
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فـي االالم كـذلك فـي        ركاءش فرجاؤنا من اجلكم ثابت عالمين انكم كما انتم          - :٧آية  

  .التعزية ايضا

 فمـع   ،مهم ناشئ عن إختباره الشخـصي     الرجاء الثابت أنه ستزداد تعزياتهم مع زيادة أال       
  .٥إزدياد أالمه إزدادت تعزياته آية 

  
اننا  سياا فاننا ال نريد ان تجهلوا ايها االخوة من جهة ضيقتنا التي اصابتنا في               - :٨آية  

  من الحياة ايضاً يسنااتثقلنا جدا فوق الطاقة حتى 

حتى . فوق الطاقة = لبشر  تعرض الرسول في آسيا ألالم وضيقات فوق ما تحتمله طبيعة ا          

 فهو يبدو أنـه     . أي لم يعد لنا رجاء في أننا سننجو بحياتنا         =من الحياة    أي يأسنا    =أيسنا  
 وربما كان هذا إشارة لما حـدث فـي          ،وقع في مشكلة كبيرة حتى ظن أنه مائت ال محالة         

  أو حادثة أخرى لم تـذكر فـي سـفر          )٣ : ٢٠أع  ( أو لما أشير إليه في       )١٩أع  (أفسس  
  .األعمال

  
لكي ال نكون متكلين على انفسنا بل علـى          لموتا لكن كان لنا في انفسنا حكم        - :٩آية  

  .اهللا الذي يقيم االموات

 ، أي أننا في أنفسنا ما كنا نتوقع شيئاً غير الحكم بالموت           =كان لنا في أنفسنا حكم الموت       
ال نكون متكلـين      لكي .ي بموتنا أو نهاية الضيقة التي كنا فيها كان متوقعاً وقتها أنها ستنته          

 اهللا يسمح بضيقات ميئوس من الخروج منها لكي يرى المؤمنون يده التـي              =على أنفسنا   
فـى اهللا    بل يكون رجاؤهم على الدوام       ، فال يعودوا يتكلوا على قوتهم الذاتية      .تنجى وتنقذ 

الم فوق طاقـة     ويفهم أن الرسول تعرض ليس فقط إلهاناتهم بل أل         .الذي يقيم من األموات   
 وهـذا هـو     . وأن اهللا يسمح بهذا ليزداد إيماننا وإختبارنا لتدخل اهللا وذراعه القوية           .البشر

 فلماذا سمح اهللا بأن ال يجد الشعب ماءاً في البرية بعـد خـروجهم مـن                 .أسلوب اهللا دائماً  
نهم  فإ، كان هذا بسبب أنهم لو قابلوا هذه الضيقات بصبر. وسمح بضيقات كثيرة لهم،مصر

 وهذا عمل اهللا دائماً     .كانوا سيروا ذراع اهللا القوية تتدخل في الوقت المناسب فيزداد إيمانهم          
 فاليهود رأوا في مصر بالعيان كيف       .أنه ينقل المؤمن من مرحلة العيان إلى مرحلة اإليمان        

  ولكن بدون إيمان ال يمكن     . فهم عرفوا اهللا بالعيان    ،ضرب اهللا المصريين وكيف شق البحر     
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 لذلك أدخلهم اهللا مدرسة اإليمان خالل هذه الضيقات لينقلهم مـن            )٦ : ١١عب  (إرضاؤه  
 يتبع اهللا معنا نفس األسلوب وعلينا أن نقابـل الـضيقات            ، ونحن كمؤمنين  .العيان لإليمان 

  )٧ : ٢كو (بشكر فيزداد إيماننا حين نرى يد اهللا 
  = اهللا الذي يقيم من األموات 

١- من م لَهوضطهد للمسيحية إلى كارز عظيماهللا ح.  
  هو تذوق بهجة القيامة من األموات ،اهللا حولَه من خاطئ إلى قديس عظيم -٢

 .)١٩:١٤أع (هذا إشارة للحادثة التي كاد أن يموت فيها وأنقذه -٣

 .هو رأى يد اهللا وذراعه الرفيعة وكيف أنقذه من الموت وإزداد إيمانه -٤

 .تعزياته الكثيرةهذه اآلالم الرهيبة كانت سبباً فى  -٥

 بـل يكتـب ألجلهـم       ،هو يكتب ما يكتبه ال ليدافع عن نفسه فهو فى حكم الميت            -٦
 ليتعزوا

  
مثل هذا وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا  وتملذي نجانا من   ا - :١٠آية  

  . فيما بعد

ستؤدى بـال   إن اهللا قد أنقذنا من مثل هذه المخاطر العظيمة التي تعرضنا لها والتي كانت               
 وقوله ينجى ال يعنى أنه يتوقع كرامات زمنية فى          =ينجى   واهللا على الدوام     .شك إلى موتنا  

 ولكن بولس مات أخيراً     .المستقبل بل مزيد من اآلالم ومزيد من النجاة التي يعطيها له اهللا           
 اهللا  السبب أنه كان قد أنهى عمله الـذي خلقـه         ! شهيداً بسيف نيرون فلماذا لم ينجيه اهللا ؟       

 وليكن هذا بأي وسـيلة      ، إذاً ليترك هذه الحياة بأالمها ويذهب للراحة       )١٠ : ٢أف  (ألجله  
  ).١١ : ١٩يو ( فنيرون لم يكن له سلطان إن لم يكن قد ُأعطى من فوق .مثل سيف نيرون

 الرسول مقتنع بأمانة وصحة مجهوداته فى تقديم المسيح للكورنثيين          - :١٤ – ١١اآليات  
 وأنه بـشرهم بالمـسيح      .له لطلب مشاركتهم له ومؤازرتهم إياه فى صلواتهم       وهذا ما يؤه  

 وحتى إن لم يعرفوا أمانته معهم       . وهو ال يغير شيئاً مما علمه لهم سابقاً        .بالحق واإلخالص 
  .األن فلسوف يدركون ذلك فى يوم الرب يسوع
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مـن اشـخاص    الجلنا لكي يؤدى شكر الجلنا       الصالةبانتم ايضا مساعدون     و - :١١آية  

  .كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين

 . إن اهللا ينجينا طالما أنكم أنتم تساعدونا بصلواتكم        =وأنتم أيضاً مساعدون بالصالة ألجلنا      
 =على ما وهب لنا      =والحياة التي يهبها لنا اهللا يجب أن ننظر إليها على أنها هبة من اهللا               

 =لكى يـؤدى شـكر ألجلنـا     . هبة من اهللابل كل ما عمله بولس الرسول من خدمات هو  
 والحظ تـشجيع    .عندما تستجاب صلواتكم عنا وننجو وتنجح خدمتنا تقدمون صلوات شكر         

 فهي تـصلى للبطريـرك      ، وهذا ما تعمله الكنيسة    . فهو ينجو ويخدم بصلواتهم    ،بولس لهم 
 خاصـة  ،لقـدوس وبهذا يتمجد أسم اهللا ا   . لكي تتم الخدمة بنجاح    ،واألساقفة والكهنة والخدام  

 والصالة لآلخرين هي عمل محبـة واهللا        .حينما نشكر اهللا علي ما أعطاه من نجاح للخدمة        
 لذلك فسمة المـسيحية أن      ، وحينما تتوافق إرادتنا مع إرادة اهللا تحدث أعمال عجيبة         ،محبة

  .يهتم كل واحد باآلخر وليس بنفسه
  

اهللا ال في حكمة     خالصااطة و اننا في بس   ميرنا ض هادةشالن فخرنا هو هذا      - :١٢آية  

  وال سيما من نحوكم لعالمااهللا تصرفنا في  عمةنبل في  سديةج

إن لدينا الحق أن نطلب منكم أن تصلوا من أجلنا ألن هذا الذي نفتخـر بـه هـو شـهادة       
 = بـساطة  أننا قد سلكنا وسط العالم ووسطكم فى         ، بالرغم من تقوالت اآلخرين    ،ضميرنا

 وليس ألي مكسب شخصى مثل زيادة أموالي        .حد واضح هو مجد اهللا    ليس لنا إالّ هدف وا    
 فاليونانيون  =ال فى حكمة جسدية      . دون غش وال مكر وال رياء      = وإخالص   .أو شعبيتي 

 أي إعتمدنا   =تصرفنا   فى نعمة اهللا  يفتخرون بالحكمة الجسدية والفلسفات أما أنا ومن معي         
 أنـه  ، هذا كله سبب راحة ضميره.ت وعطاياعلى ما وهبه الروح القدس من إستنارة وهبا  

 وهذا سيعرفونه باألكثر فى يوم الرب العظيم آيـة          .فى بساطة وإخالص وبنعمة اهللا علمهم     
   . تصرف الرسول فى العالم كان مطابقاً لتعاليمه=تصرفنا فى العالم  .١٤
  

رجو انكـم   فاننا ال نكتب اليكم بشيء اخر سوى ما تقراون او تعرفون وانا ا             - :١٣آية  

    .ستعرفون الى النهاية ايضا
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 وكما سبقتم وعرفتم من تعاليمنـا       .ال أكتب أشياء أخرى تختلف عما سبق وكرزنا به إليكم         
 فإني أرجو أيضاً أنكم حتـى       ، ومن رسالتنا األولى لكم    ،األولى ومن سلوكنا األول نحوكم    

 فـنحن   ،غير كالمنـا   أننا نتصرف فى بساطة وإخالص وال ن       ،نهاية حياتنا سوف تعرفوننا   
  . وأن أعمالي وحياتي يتفقان مع كرازتى وتعاليمي.استلمناه من الرب والرب ال يتغير

  
وم يكما عرفتمونا ايضا بعض المعرفة اننا فخركم كما انكم ايضا فخرنا في               - :١٤آية  

  .سوع يالرب

 .خالصه لهم  الرسول يشير فى رقة أنهم لم يعرفوا تماماً كل محبته لهم وإ            =بعض المعرفة   
  .وهذا عتاب لهم أنهم لم يرفضوا اإلتهامات الموجهه ضده

 أي أننا لم نتغير فى      ، ستعرفون أننا األن على نحو ما سبق وقد عرفتمونا         =كما عرفتمونا   
فخركم  وإذا عرفتم إخالصنا وبساطتنا سنكون       . وهكذا سنكون فى المستقبل    ،مسلكنا نحوكم 

 كمـا   .مكُم كان يسلك بإخالص مستنيراً بالروح القدس       ستفتخرون بأن من علَّ    ، فخراً لكم  =

 وسوف تعرفوننا أكثر فى     . فلقد تقبلتم بإقتناع وثبات ما كرزنا به إليكم        =أنكم أيضاً فخرنا    
 إذ أن   ، وستكونون أنتم فخرنا فى هذا اليـوم       ، إذ يظهر الرب إخالصنا    =يوم الرب يسوع    

 ومجد  ،سول فى ذهنه دائماً هو يوم الرب يسوع        نالحظ هنا أن الر    .إيمانكم هو ثمرة عملنا   
هـا أنـا    "  ليأتي بنفوس كثيرة هللا فى ذلك اليوم ويقـول           ، وهو يخدم بإخالص   .هذا اليوم 

 ، فما يفرح اهللا يفرحـه أيـضاً       ، يقولها بفرح  )١٣ : ٢عب  (" واألوالد الذين أعطانيهم اهللا     
لمجد سيفرحون ويطلبوا من اهللا      وهؤالء المؤمنين الذين نالوا ا     .وخالص النفوس يفرح اهللا   

  . فهم عرفوا الرب عن طريقه،مكافأة الرسول على عمله وخدمته لهم
  

  .ثانية عمةنبهذه الثقة كنت اشاء ان اتي اليكم اوال لتكون لكم  و- :١٥آية 

 كان يريـد أن     ، وأنه فخرهم وهم فخره    )شهادة ضميره (فى هذه الثقة أنه خدمهم بإخالص       
 فهو كرسول للمسيح يعتبر     =لتكون لهم نعمة ثانية     توجه إلى مكدونية    يجئ إليهم قبل أن ي    

 وبهما يتثبـت المؤمنـون فـى        ،كقناة تصل من خالله النعمة اإللهية من تعاليمه وصلواته        
 ، فهو كان ناوياً أن يأتى إليهم      ، هنا يبدأ فى تفسير ما حدث      . وبهذا يضمن خالصهم   ،إيمانهم

 وحينما وعد بالحضور إليهم ولم يذهب قالوا .فلم يذهبلكن اهللا وضع أمامه خدمات أخرى      
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 فالتهمة المواجهـة لـه أنـه        ، وبولس يدافع عن نفسه ليثبت أنه ليس هكذا        .عنه أنه خفيف  
  .  يتصرف بخفة ويغير تعاليمه كل يوم

  
اشيع مـنكم الـى      و اليكم كدونيةماتي ايضا من     و كدونيةمان امر بكم الى      و - :١٦آية  

  .ليهوديةا

 فيكون لكم نعمة مضاعفة وتعزية روحيـة        ،لك يمكنني أن أكون قد سافرت إليكم مرتين       بذ
   هذه كانت خطته لكن اهللا غيرها بحكمته.من الزيارتين

   
 فاذ انا عازم على هذا العلي استعملت الخفة ام اعزم على ما اعزم بحـسب                - :١٧آية  

  .ال ال والجسد كي يكون عندي نعم نعم

لإلشارة للتردد والكذب والجبن الناشئة عـن       " نعم نعم وال ال     " القول  إستخدم الرسول هنا    
اإلرادة والحكمة البشرية القابلة للتردد وهذه تجعل اإلنسان يقول نعم يوماً ويوماً آخر يقول              

  ال لنفس الموضوع 
 وهذا ما ،لإلشارة إلى القول الواحد الحق الذي بدون التواء وال كذب" نعم " وإستخدم تعبير 

   . فقوله واحد هو الحق،إستخدمه بولس فى كرازته
 والمعنـى   . الخفة تعبير يقال عن السفينة التي بال أثقال فهي غير متزنة           =استعملت الخفة   

بحسب الجـسد     .هل غيرت قصدي بتعجل دون بحث أو روية وبعبث وعدم تقدير لألمور           

 خاضعة للتبديل والتغييـر    هل قراراتي تقوم على إعتبارات جسدية أي إرادتي البشرية ال          =

 . تترجم أنى أقول نعم وال على نفس الحدث فى نفس الوقت           ال ال  و كي يكون عندي نعم نعم    
 فالقرار اإلنساني بين نعـم      .فمرة أقول نعم ومرة يكون قراري ال أي متذبذب فى قراراتي          

 وقصد الرسول ان يـشرح أنـه        .وال عكس القرار الخاضع لتوجيه الروح القدس وإرشاده       
 بل إلرشاد الروح القدس فأنا أخذت قراري أن آتـى           ،غير خاضع لإلرادة البشرية المذبذبة    

 ولكن الروح القدس كان له رأى آخر وأنا كخاضع إلرشاد الروح القدس ال بـد أن                 ،إليكم
  . فأنا ال أقرر لنفسي.أغير قراري وفقاً إلرشاد الروح

  
  .ال وكن نعمهو اهللا ان كالمنا لكم لم ي ميناكن ل - :١٨آية 
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 فمن يضمن تعاليمه أنهـا غيـر        ، فهم اتهموه أنه مذبذب يقول وال يفعل       . كرازتنا =كالمنا  
 ما يقصده الرسول هو أن يقول أن        . لذلك يقول أن تعاليمه ليست نعم وال       .مذبذبة كقراراته 

 فحياته وتـصرفاته    ، مجيئه أو عدم مجيئه هو خاضع إلرشاد الروح القدس         ،حتى تحركاته 
 ، فهو كان يريد أن يـأتى لكورنثـوس        .مه غير خاضعين ألهوائه بل إلرشاد الروح      وتعالي

  . هكذا أيضاً كانت تعاليمه ثابتة بال تغيير،ولكنه لم يأتى ألن الروح هو الذي كان يوجهه
 ومن هو   ، وهو يعرف أين الصالح لكل واحد      ، اهللا الذي  يرشدني ال يخادع      =امين هو اهللا    

  .ياألكثر إحتياجاً لخدمات
  

ـ  و الذي كرز به بينكم بواسـطتنا انـا        لمسيح ا سوعياهللا   بناالن   - :١٩آية    لوانسس

   .ال بل قد كان فيه نعم ولم يكن نعم يموثاوستو

 لـيس   ).سيال فى سفر األعمـال    ( وتيموثاوس وسلوانس إن كرازتنا عن المسيح بينكم أنا       
ال، بل قبلتم    و  تقبلوه بين نعم    والمسيح الذي قبلتموه لم    .فيها أي تشكك ألن المسيح ال يتغير      

   فيه نعم= كل ما يتصل به على أنه شئ أكيد وثابت 
  

  .اهللا بواسطتنا مجدلفيه االمين  والن مهما كانت مواعيد اهللا فهو فيه النعم - :٢٠آية 

 فى العهد القديم كانت مواعيد اهللا عبارة عن نبوات عن شـخص المـسيح               =مواعيد اهللا   
 وفى العهد الجديد كانت كرازة الرسل ودعوتهم لقبـول شـخص            .وتحققت بمجيئه وفدائه  

 ففيه نجد الحق والرحمة ويتمجد اهللا       ،المسيح الذي ننعم فيه بهذه المواعيد الصادقة واألمينة       
 وكل مواعيد اهللا بالمسيح قد تحققت وتأكـدت         . وفيه نتصالح مع اهللا ونتمتع بحبه أبدياً       .فينا

 بواسـطتنا = تمجد اهللا بواسطة خدمات وكرازة الرسـل  به وقبلت بالتصديق من أجل أن ي     
   . أننا بالمسيح الذي فينا نشهد له لمجد إسمه،ونفهم أن هذا دورنا اآلن

   والرسول يقصد بهذا . عبرية=اآلمين  يونانية و=النعم 
  أن حق اهللا موجه للكل يهود وأمم  -١
 كلمة نعـم    .ير متغيرة تكرار المعنى يشير للتأكيد مما يقال أن مواعيد اهللا ثابتة غ           -٢

 .وكلمة اآلمين معناهما الحق
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  .هو اهللا سحناموقد  لمسيحالكن الذي يثبتنا معكم في  و- :٢١آية 

 .بولس يدافع عن نفسه بأنه لم يستعمل الخفة بل هو مثلهم ثابت فى المسيح بالروح القدس               
ـ  ، اآلب قدم الوعود اإللهية    .هنا يوجه الرسول نظرهم لعمل الثالوث      ن تحققـت فيـه      واإلب

 فى المسيح للثبات فيمـا      )الرسول وشعب كورنثوس  (الوعود والروح القدس يثبت الجميع      
 فاهللا نفسه هو الذي يمسحنا بالروح القدس فى سر الميرون وليس .ينالونه فى المسيح يسوع 

 فبعد أن ). عقيدة الثالوث األقدس،راجع في المقدمة( مرة أخرى نرى عمل الثالوث .الكاهن
 واإلبن ، فاآلب يريد، وها نحن نرى أن اهللا يريد أن يعيدنا للبنوة.اإلنسان فقد البنوة هللاسقط  

 وهـذا يكـون فـى سـر         . والروح يثبتنا فى المسيح اإلبن فنصبح أبناء       ،ينفذ عمل الفداء  
 وبالميرون يحل   ).٦ – ٣ : ٦رو  (المعمودية الذي هو موت وقيامة فى اتحاد مع المسيح          

 ونالحظ  .، الذي يبكتنا لو أخطأنا ويعيننا أن نتوب لنظل ثابتين فى اإلبن           فينا الروح القدس  
 فـال   .أن التثبيت فى اإليمان لم يعطه الرسل للمؤمنين بل أعطاه اهللا للرسل والمؤمنين معاً             

 وهـو   . ولكن اهللا يثبتنا فى المسيح بأن أعطانا الروح القدس         ،قوة لنا شخصياً على أي شئ     
 ولكن والمعنى أن الكرازة كانت بواسطة بولس        . بواسطتنا ٢٠ آية   قال هذا بعد أن قال فى     

 عمل المسحة   =وقد مسحنا     )٧ : ٣كو  ١اهللا الذي ينمى    (الثبات فى المسيح هو عمل اهللا       
الذي يتم اآلن فى سر الميرون لحلول الروح القدس للتثبيت كان يقابله فى العهـد القـديم                 

 والمسيح سـمى هكـذا إذ هـو    . والكهنة والملوكمسحة الدهن الذي به كان يمسح األنبياء 
  .ممسوح بالروح القدس يوم العماد

  
  .الروح في قلوبنا ربونعاعطى  وايضا تمناخلذي ا - :٢٢آية 

 ونحن قد صرنا قطيعاً للمسيح وملكاً       . كانوا يختمون الماشية والعبيد عالمة الملكية      =ختمنا  
 ، واضعاً علينا عالمة ال تمحى.ختم صورته فينا وهو . ملكاً لسيدنا المسيح الذي اشترانا،له

تى ٢(إضرم موهبة اهللا التي فيك بوضع يدي        " عبارة عن نار فى داخلنا لكنها غير مرئية         
 اهللا أعطى فى قلوبنـا روحـه        . إذاً نحن فى إنتظار كل الملء      =عربون الروح    .")٦ : ١

وهبه لنا من مواعيـد فـى       القدوس كعربون وكضمان بأننا سوف نستكمل فيما بعد كل ما           
 قد حصلوا فى هذا العالم أو فى        ، بواسطة الروح القدس   ، وبمعنى آخر أن المؤمنين    .إنجيله

 فكلمـة   .حياتهم الحاضرة على عربون أي على جزء مما سوف يحصلون عليه فيما بعـد             



   إلى أهل آورنثوس الثانيةبولس الرسولرسالة 

  

١٢  

 فالروح القدس وهبنا جزءاً مما سـوف     .عربون كما نستعملها عادة تشير إلى جزء من كل        
 وهبنا اإلنتصار والـسلطان علـى الخطيـة         . للمؤمنين فيما بعد فى الحياة األخرى      يوهب

 وحينما يحدث اإلنتصار النهـائى علـى        .كعربون لإلنتصار الكامل على الخطية فيما بعد      
/ الفـرح   ( كل ما حصلنا عليه هنا هو عربـون                    .الخطية سننتصر نهائياً على الموت    

 وهذا الختم الذي نأخذه     .ذه اآلن يعطينا أن نشتاق للسماويات      لكن ما نأخ   )...البنوة/ السالم  
 أما لو . تأخذنا المالئكة للسماء كقطيع للمسيح، ولم تنطفئ،هو عالمة إن كانت موجودة فينا

 أي العالمة غير موجودة وهذه العالمة دليل على         ، ال يكون الختم موجود    ،إنطفأ الروح فينا  
  . قطيع المسيح تكون النفس ليست من.مالك النفس

   
  .ورنثوسكلكني استشهد اهللا على نفسي اني اشفاقا عليكم لم ات الى  و- :٢٣آية 

 والمعنى أننى سآتي بعد أن      . نرى هنا سلطانه على العقاب     ،لم أرد أن آتي حتى ال أعاقبكم      
  . هنا نجد الرسول كأب محب ألوالده ولكن فى حزم.تصلحوا أنفسكم فال أضطر أن أعاقب

  
لـسروركم النكـم بااليمـان       وازرونمبل نحن    يمانكما ليس اننا نسود على      -: ٢٤آية  

  تثبتون

 بـل نحـن    ال أقول هذا إلظهار سيادة وسـلطان علـيكم           =ليس أننا نسود على إيمانكم      
 كل ما أعمله سواء كرازة أو عقاب أو تهديد أو رسائل أرسلها لكم              =مؤازرون لسروركم   

 واهللا نفسه ال يرغم أحداً علـى        .ى جلب السرور لكم   هو تعاون أشترك به كأب محب لكم ف       
 بل هو يريدهم    ، وأيضاً بولس ال يريد أن يقهر أحد ويرغمه على اإليمان الصحيح           .اإليمان

 قوة اهللا تعمل فيهم من      =تثبتون   ألنكم باإليمان  .برغبة حرة أن يستجيبوا فيزداد سرورهم     
 .يل والهرطقات التـي يتعرضـوا لهـا       والتضلخالل إيمانهم فيثبتوا وسط تيارات الخطية       

وتعاليم بولس وتهديداته هي ليثبت إيمانهم فيتأكد سرورهم أما لو إنحرفوا عـن اإليمـان               
 اإليمان الصحيح هو الطريق     .تابعين معلمين كذبة وهرطقات سيتحول سرورهم إلى مرارة       

  .لحياة الفرح الحقيقى
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  اإلصحاح الثاني
  

  .فسي أن ال آتى إليكم أيضا في حزنولكني جزمت بهذا في ن - :١آية 

 ، فالرسول ال يريد أن يذهب لهـم       . من اإلصحاح األول   )٢٣ ،١٥لآليات  (هذه اآلية تتمة    
والرسول أعطاهم فرصة   ). ٥كو  ١راجع تفسير إصحاح    (وفى وسطهم خطية بشعة تحزنه      

ده وحكمه  وال يحزنهم بنق،ليصلحوا أحوالهم ويتوبوا فيفرحوا ويفرح بهم عند حضوره إليهم
 والرسول إضـطر    .عليهم وعقابه لهم بسبب هذا الزاني مع زوجة أبيه أو بسبب شقاقاتهم           

  .لعقاب الزاني وتوبيخهم حتى ال تكون وسطهم خطية وعفونة تؤدى لهالكهم
  

  . النه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إال الذي أحزنته- :٢آية 

 ، فهو يفرح بالتـائبين القديـسين      ،أحزنهم إلى حين   ولكنه ألجل توبتهم     ،هو يشتاق لفرحهم  
 وبولس لن   . فبولس لن يزول حزنه ويتعزى إالّ إذا زال حزنهم أوالً          ،ففرحه هو في فرحهم   

 ).٥ : ٥كو  ١(يفرح إالّ بتوبة الزاني الذي سبب له بولس أالماً أحزنته بأن أسلمه للشيطان              
  .توبة أوالده وبحياتهم المقدسةوالخادم الحقيقي ال يعرف الفرح الحقيقي إالّ في 

  
 وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت ال يكون لي حزن من الذين كان يجـب أن                  - :٣آية  

  افرح بهم واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم 

 رسالة الرسول األولى لهم كتب لهم ليصلحوا أحـوالهم فيفـرح            )٥كو  ١( في   =كتبت لكم   
 . يفرحني هو توبة الجميع والمحبة التي تسود الجميـع          ما =فرحى هو فرح جميعكم      .بهم

  . وهو واثق أن لهم نفس مشاعره.وهذا سيسبب فرحكم جميعاً
  

 الني من حزن كثير وكابة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة ال لكي تحزنوا بل لكي                - :٤آية  

  تعرفوا المحبة التي عندي وال سيما من نحوكم

 فيبدو أن المقاومين صوروه لهم على أنه رجٍل         ،جلهمالرسول هنا يظهر محبته ودموعه أل     
 ومعنى كالم الرسول هنا أن المحبة الحقيقية ليست في موافقتكم علـى             .قاسٍ يسر بآالمهم  

 ولكنه كأب ، بل هي في توبيخكم وإرشادكم للخطأ حتى تمتنعوا عنه،أخطائكم وبهذا تهلكون
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 فالخادم الحقيقـي    .لكن بدموع كثيرة   يدعوهم للتوبة ويوبخ ويعاقب و     ،محب يئن مع أناتهم   
  .يتكلم بالصدق حتى لو أحزن السامعين

  
ولكن إن كان أحد قد احزن فانه لم يحزني بل احزن جميعكم بعض الحزن لكي                - :٥آية  

  .ال اثقل

هنا يتكلم عن الزاني مع زوجـة أبيـه وأنـه بتـصرفاته هـذه سـبب حزنـاً للجميـع                              
 لن أطيل في الكـالم      =لكي ال أثقل     ).شل بسبب خطية عاخان   فإسرائيل كلها أصيبت بالف   (

  .عن هذه الخطية حتى ال أثقل عليكم وأسبب لكم ضيقاً
  

تى ح .الذي من االكثرين   لقصاصاثل هذا يكفيه هذا      م من الحزن المفرط   - :٧ ،٦آيات  

  .تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئال يبتلع مثل هذا

 والرسول وجد أن القصاص كـاف       ، أدبت المخطئ  ،األكثرين= الكنيسة  لقد علم بولس أن     
 وهنا نجد الرسول يبـث      . وهذا القصاص يعكس تقصيرهم السابق     .وأن الخاطئ قدم توبة   

يبتلع =  وربما يترك اإليمان     ،روح الرجاء في هذا الخاطئ حتى ال ييأس ويبتلعه الشيطان         

 ها هو هنا يسامح ويطلب منهم أن  ،ن قبل  فالرسول الذي عاقب م    =هذا من الحزن المفرط     
 هو خاف أن يقع في أسر إبليس من الحـزن           .يسامحوا هذا الشخص وينظروا إليه برحمة     

ال يترك "  واهللا ، متى يعنف ومتى يشجع، وهنا نرى حكمة الخادم في معاملة الخطاة     .الزائد
بما ييأس الخاطئ    فلو طالت فترة العقوبة ر     ."عصا األشرار تستقر على نصيب الصديقين       

   . وال بد أن تظهر الكنيسة محبتها مع عقوبتها.ويزداد في خطيته
  

   .لمحبةاذلك اطلب أن تمكنوا له ل - :٨آية 
 )٤ : ٥كـو  ١(الحظ أن بولس حرم هذا الخاطئ من خالل عمل جماعي للكنيـسة كلهـا     

  .واآلن يحله بعمل جماعي أيضاً
  

  .تكم هل انتم طائعون في كل شيءالني لهذا كتبت لكي اعرف تزكي - :٩آية 
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 كما أطعتموني في ما سـبق وأدنـتم         ،هنا يقدم الرسول شفاعة عن هذا الخاطئ فيقول لهم        
 أنا اآلن أختبركم هل تطيعون      . فأرجو أن تطيعوني اآلن وتسامحونه     ،وعاقبتم هذا الشخص  

 عن روح  فهذا يعبر، فهم إذا لم يطيعوا وأصروا على عقاب وعزل وحرمان الخاطئ،أم ال
  .حقد وليس عن محبة

  
الذي تسامحونه بشيء فانا أيضا الني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت و - :١٠آية 

  .لمسيحابشيء فمن أجلكم بحضرة 

 ربما طلب منه بعض من أهل كورنثوس عن طريق تـيطس أن يـسامح               =هو من أجلكم    
ني ألجلهـم ولكـن قولـه        وهذا يعنى هنا أنه يجامل أهل كورنثوس ويسامح الزا         ،الزاني

 هذه الجملة تعطى معنى     ، أي تحت نظر المسيح فهو حاضر معنا دائماً        =بحضرة المسيح   
 وحتى نستمتع بمحبته وغفرانه علينـا أن نغفـر أي           ، فنحن كلنا في حضرة المسيح     .أعمق

 أي لتفرحـوا فـي حـضرة        أجلكم من فأنا أطلب منكم أن تسامحوه       .تكون لنا نفس سماته   
  . إذا غفرتم،رانهالمسيح بغف

  
  .ألننا ال نجهل أفكاره لشيطانافينا  طمعيلئال  - :١١آية 

 إن الكنيـسة    ، فهو سيقول لـه    ،الشيطان سيدفعه ألن يترك اإليمان كما دفعه للزنا من قبل         
 فالرسول يفعل ما يفعلـه مـن        .تكرهك وتضطهدك فلماذا ال تذهب للوثنيين الذين يحبونك       

لروحي وهو يتصرف بحكمة إذ يعرف حيل وخداع إبلـيس          عقاب ومن سماح ألجل النفع ا     
  .ومكره

  
فـي   اببوانفتح لي    لمسيح ا الجل إنجيل  رواستلكن لما جئت إلى     و - :١٣ ،١٢آيات  

لكن ودعتهم فخرجـت إلـى       أخي يطستالني لم أجد     وحير لم تكن لي راحة في       .لربا

  .كدونيةم

 يريد  ،أن الرسول كان في اضطراب     إالّ     ، مع أن الكرازة كانت ناجحة     =لم تكن لي راحة     
 وهل أتـت بثمارهـا      ،أن يقابل تيطس ليعلم منه تأثير رسالته األولى على أهل كورنثوس          

 هؤالء أوالده ويريد أن يطمئن عليهم وهذا القلق الشديد على المخدومين ال بـد أن                ،للتوبة
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عد أن كان في     ب )في اليونان ( مكدونية ونجد أن الرسول خرج إلى       .يكون في قلوب الخدام   
 ليسمع منه أخباراً تطمئنه عـن       ،تيطس ليبحث عن    ، أي سافر بالبحر   )في تركيا ( ترواس

  )٧ ،٦ : ٧كو ٢(أهل كورنثوس وهذا حدث فعالً وأتى له تيطس بأخبار مفرحة 
 فكان القائد العـسكري     . إستخدم الرسول هنا عادة رومانية معروفة      - : ١٦ -١٤اآليات  

 وفيه يكلل القائد المنتـصر      ، يعود إلي روما في موكب عظيم      ،ركةالمنتصر العائد من المع   
 وكان يدخل الموكب إلى المدينة ثم إلي اإلستاد ووراء القائد جنوده المنتـصرين              .وجنوده

 ، وعند دخولهم لإلستاد كانوا يحرقون البخور احتفاالً بالنـصر         .ووراءهم طابور األسري  
 وبهذا تـصير    .يرمون األسرى للوحوش الجائعة   وهنا يكلل القائد وجنوده ويحتفلون بهم و      

   ورائحة موت للمهزومين ،رائحة البخور التي أطلقوها هي رائحة حياة ومجد للمنتصرين
  

كل حين ويظهر بنا  لمسيحالكن شكرا هللا الذي يقودنا في موكب نصرته في          و - :١٤آية  

    .رائحة معرفته في كل مكان

 وجنوده المنتـصرين هـم كـل    ،لمنتصر هو المسيحهنا يتصور بولس الرسول أن القائد ا   
 فأنتم يـا    = شكراً هللا  . أما المهزومين فنصيبهم الموت    ،المؤمنين التائبين وهؤالء لهم حياة    

 عجيب  .أهل كورنثوس يا من قدمتم توبة لقد انضممتم لموكب النصرة الذي يقوده المسيح            
 وتـذكر توبـة أهـل       ، سامحه  وأنه ، فبعد أن تكلم عن الخاطئ الزاني      ،هو بولس الرسول  

 الكل سائرين في    ، رأى أنه هو وكل من آمنوا وأهل كورنثوس والخطاة التائبين          ،كورنثوس
 وخالل رحلتنا في حياتنا نتعرض لالنحراف أحياناً فإن قدمنا توبـة            .موكب نصرة المسيح  
يح  خدام المـس =يظهر بنا رائحة معرفته  . وإن رفضنا التوبة نهلك  ،ننضم لموكب النصرة  

 وهذه الرائحة الخارجـة     ،األمناء كبولس هم رائحة المسيح الزكية بسبب المسيح الذي فيهم         
 المسيح يقود   . فيعرف الناس المسيح ويؤمنون به     =رائحة معرفته    =منهم تجذب اآلخرين    

   والمسيح هو الذي يقود التائبين لموكب النصرة .خدامه للكرازة وبهم يعرف أسم المسيح
  

  .الذكية هللا في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون لمسيحاننا رائحة أل - :١٥آية 
 ٢غل ( بسبب المسيح الذي يحيا فيه =رائحة المسيح الزكية    . الذين نكرز باإلنجيل   =ألننا  

 والمعنـى أن    . المسيح نفسه غير منظور ولكن رائحته هي التي تظهر من بـولس            ).٢٠: 
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 قبول الكلمة   . وهناك من يرفض فيهلك    ،يقبل فيخلص كلمة اهللا تقدم للبشر جميعاً وهناك من        
  . فكلمة اهللا ال تلزم بل هي تحث وتدفع وتثير،يتوقف على الناس

   
لموت وألولئك رائحة حياة لحياة ومن هو كفـوء لهـذه            وتملهؤالء رائحة    - :١٦آية  

  .األمور
رائحـة  هـم    خدام المسيح كبولس هم رائحة المسيح الزكية يشتمها البعض فيتوب فتكون ل           

 فحين يطلق البخور أمام القائد المنتـصر        ،واضح المقارنة مع العادة الرومانية    ( حياة لحياة 
 ويـشتمها الـبعض     .)تكون رائحة البخور هي رائحة حياة لحياة الجنود الذين انتـصروا          

مثل هؤالء األسرى حين يشتمون رائحة البخور       ( رائحة موت لموت  ويرفضها فتكون لهم    
 انتصار أهل كورنثـوس رآه بـولس        ).اعة موتهم إذ يلقونهم حاالً للوحوش     يعرفون أنها س  

 نفـس البخـور   . قائده المنتصر هو المسيح ،انتصاراً للمسيحية كلها وموكب نصرة متصل     
 فالشمس تعطى الصحة وال تـضر       .يكون رائحة حياة للبعض ورائحة موت للبعض اآلخر       
 الـشمس تخـرج     .العيون الـضعيفة  ذوى العيون الطبيعية لكنها تكون سبب ضرر لذوى         

بنورها نباتات لها رائحة جميلة وتخرج من كوم القاذورات رائحة كريهة وبولس هنا يشكر              
 وهذا ما قيل عن المسيح نفسه       .اهللا الذي جعله واسطة لنشر رائحة المسيح الزكية بكرازته        

 هكـذا   .يعاً بينما هو أتى لخالص الناس جم      ).٣٤ : ٢لو  (أنه وضع لسقوط وقيام كثيرين      
 ومـن ال    ،كلمة الكرازة من يقبلها ويعمل بها يتحرر من الخطية بسلطانها فتكون له حيـاة             

ومن هو كفـؤ     . أي رائحة موت   )٤٨ : ١٢يو  (يقبل كلمة اهللا ستكون كلمة اهللا دينونة له         

 من  . ويحقق فينا رسالة الحياة    ، ولكن من الذي يستطيع أن يبلغنا هذه األمور        =لهذه األمور   
 ال تظنوا أنني أريد أن أتفاخر بنفـسي         .ذي جعلنا رائحة زكية للمسيح فنكون رائحة حياة       ال

 أنا لست كفؤاً لهذه األمور لكن اهللا هو الـذي           ، أنا لست شيئاً   .وأقول أنني قد أعطيتكم حياة    
  . ال أحد يعطى حياة سوى اهللا.عمل بي

  
بل كمـا مـن اهللا     من إخالص لكن كما  لمة اهللا كألننا لسنا كالكثيرين غاشين      - :١٧آية  

   لمسيحانتكلم أمام اهللا في 
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 =كلمة اهللا  هم غاشين . لكننا لسنا مثلهم، بأنهم قادرين وأكفاءكالكثيرين= فليفتخر البعض 
 فهم لهـم أغـراض      ، وأنا ال أفعل مثلهم    ،هم يغشون ويضللون ويفتخرون أنهم كفؤ للخدمة      

 =بل كما مـن اهللا       . بدافع اإلخالص والغيرة    إالّ ز أما أنا فال أكر    .شخصية كزيادة أموالهم  
 أهداف كلمات بولس ليـست أنانيـة        =نتكلم أمام اهللا     .أي اهللا يحركني ويعطيني ما أقول     

 فالكلمات  =في المسيح    . واهللا يراقب ما يقول    . بل هو في صدق يتكلم أمام اهللا       ،وشخصية
 يتكلم متحداً وغير منفـصل       هو ).٢٠ : ٢غل  (التي يقولها يعطيها المسيح الذي في بولس        

 ال يبحث إالّ عن مجد اهللا وخـالص         =كما من إخالص     . بل المسيح يتكلم فيه    ،عن المسيح 
 .نفوسهم ال يريد أي شئ لنفسه
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  اإلصحاح الثالث
 افنبتدئ نمدح انفسنا ام لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصـية الـيكم او رسـائل                - :١آية  

  .توصية منكم

 بل أن هؤالء طلبوا أن يأتى       ،رين يغشون كلمة اهللا وهو ليس منهم      حينما ذكر أن هناك كثي    
 خرج عن الموضوع ليـرد  )غالباً من التالميذ اإلثنى عشر  (بولس الرسول برسائل توصية     

 ألن اهل ، فهو ال يمدح نفسه وال هومحتاج لرسائل توصية كالرسل الكذبة        ،على هذه النقطة  
 وهو مرة ثانية ال يتكلم عـن صـدق          .وليتهكورنثوس بإيمانهم ومواهبهم إثبات صدق رس     

إرساليته بنوع من اإلفتخار أو ليمدح نفسه بل لتثبيت إيمان الكـورنثيين علـى اإليمـان                
   .الصحيح

  
  . مقروءة من جميع الناس و انتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة- :٢آية 

نجـاح تالميـذه     إن أعظم شهادة لمـدرس هـى   ،أنتم رسائل توصيتنا التى تؤكد من نحن   
 قبـل أن يكونـوا      ، فأوالده فى قلبه وعالقين فى ذهنـه       ، أنظر محبته  =مكتوبة في قلوبنا    

 . حياتكم وإيمانكم ظاهر أمام كل الناس=مقروءة من جميع الناس =  ظاهرين أمام الناس 
 رسالتنا لجميع الناس   فأنتم   .هو تكلم عن مكانتهم فى قلبه قبل أن يتكلم عن عالقتهم بالناس           

 وصارت حياتكم ظاهرة وإثبـات لـصدق تعاليمنـا          ، تعاليمنا أثمرت فيكم وفى حياتكم     =
  ولصدق رسوليتنا 

  
 ظاهرين انكم رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة ال بحبر بل بروح اهللا الحي ال    - :٣آية  

  .في الواح حجرية بل في الواح قلب لحمية

 .اس تشتم فيكم رائحة المسيح الذى فـيكم        أى الن  ،سبق وقال لهم أنهم رائحة المسيح الزكية      
 صرتم للجميع ظـاهرين بـأنكم   =ظاهرين أنكم رسالة المـسيح  وهنا يقول بنفس المعنى  

 الناس ترى فيكم رسـالة      . تظهرون المسيح الذى فيكم بحياتكم     .الرسالة التى كتبها المسيح   
ـ     "  أنتم إنجيل مقروء من الناس       ،يوجهها لهم المسيح   الكم الـصالحة   لكى يرى النـاس أعم

رسـالة   أنتم   .لذلك يجب علينا أن نراقب كل تصرفاتنا      " ويمجدوا أبوكم الذى فى السموات      

 فما الداعى ألن نأتى     ، بكرازتنا وتعاليمنا  ، لقد صرتم هكذا بواسطتنا    =المسيح مخدومة منا    
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 الذى عمل فينـا     =بحبر بل بنعمة روح اهللا الحى        وهذه الرسالة لم تكتب      .برسائل توصية 
 والروح هو الذى يعيد تـشكيلنا لنـصير         .فكرزنا وعمل فيكم فقبلتم الكلمة وتغيرت حياتكم      

 وهو الـذى    )١٨أر  ( الروح هو أصابع اهللا التى تعيد تشكيل اآلنية الفخارية           ،خليقة جديدة 
 على نحـو مـا كتـب        =ال فى ألواح حجرية      .يثبتنا فى المسيح فيظهر المسيح الذى فينا      

 : ٣٦ + ٢٠ ،١٩ : ١١حـز   + ٣٣ : ٣١أر  ( راجع   =قلب لحمية   ألواح   بل فى  .موسى
 أى ان الروح القدس حوَل القلوب الحجرية إلى قلوب لحمية حـساسة تـشعر               ).٢٧ ،٢٦

 وكيف حوَل الروح القدس القلوب من حجريـة إلـى        .وتدرك ما يكتبه الروح القدس عليها     
 ١٤يو  ( ومن يحب يحفظ الوصايا      .)٥ : ٥رو  ( كان ذلك بأن سكب محبة اهللا فيها         ،لحمية

 فى العهـد القـديم      . بل بالمحبة  ، دون أن تكتب على ألواح حجرية كما فعل موسى         )٢١: 
 أما فى العهـد الجديـد فلقـد         .كتب لهم اهللا على الحجر فهذا يتناسب مع قلوبهم الحجرية         
ها وتحب الزوجة التى تحب زوج   (صارت لنا قلوب لحمية بالمحبة التى يسكبها الروح                   

 فمن يحـب اهللا ال يـستطيع أن         . فهذا يعتبر إهانة لها    ،اهللا ال تحتاج لمن يقول لها ال تزنى       
 حيث ال محبة إذ أن الروح القدس لم يكـن           ، وكان هذا غير ممكناً فى العهد القديم       ).يخونه

  )٣٩ : ٧يو (يحل فيهم بعد 
  

  . لكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى اهللا و- :٤آية 

   وستظلون هكذا تنشروا ، أنكم أنتم رسالة المسيح المقروءة= مثل هذه لنا ثقة
 هذه الثقة صارت لنا من خالل إتحادنـا         . فى المسيح  =بالمسيح   .اإليمان برائحتكم الزكية  

 فـاهللا  . ثقتنا هى تجاه اهللا وليس فى أنفسنا  . تجاه اهللا  =لدى اهللا    .بالمسيح وثباتنا فى المسيح   
 وتكونـون رسـالة     )٢٠ : ٥كو  ٢(ح ويحولكم إلى سفراء يعظ بكم       هو الذى يمألكم بالرو   
   .المسيح ورائحة المسيح

  
  . ليس اننا كفاة من انفسنا ان نفتكر شيئا كانه من انفسنا بل كفايتنا من اهللا- :٥آية 

 فـال  . ليست راجعة لكفاءتنا أو قدراتنا بل كفايتنا مـن اهللا )٤آية ( هذه الثقة . أكفاء =كفاة  
  .نجاح فى الخدمة ألنفسنا بل هللاننسب أى 
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 الذي جعلنا كفاة الن نكون خدام عهد جديد ال الحرف بل الـروح الن الحـرف                 - :٦آية  

  .لكن الروح يحيي ويقتل

 وطالبوا أهل كورنثـوس     ،المعلمون الكذبة الذين قاوموا بولس إتهموه بأنه يهاجم الناموس        
 بل هو   ،التالية يقول أنه ليس ضد الناموس      وهو هنا وفى األيات      ،اإللتزام بحرفية الناموس  

 ولكنـه يطالـب بـالفهم       . هو ضد التطبيق الحرفى للناموس     ،يهاجم الحرفية فى الناموس   
  .والتطبيق الروحى للناموس

 إذ هم يمتنعون عن العمـل يـوم   ، اليهود فى إسرائيل =مثال للتطبيق الحرفى عند اليهود      
 هم يمتنعون حتى عن إضـاءة       .مل يوم السبت  السبت، فهم يستأجرون عمال فلسطينيين للع     

   . لكنهم يطلبون من الفلسطينيين عمل ذلك.وإطفاء األنوار
 نجد أن أوريجانوس طبق اآلية حرفيـاً        ، بل أنهم حتي فى العهد الجديد      =فى العهد الجديد    

 هم إتهموا بولس بأنـه      .فخصى نفسه بدالً من أن يميت الشهوة فى داخله فحرمته الكنيسة          
 ليروا  )الناموس(ر ال يبالى بالناموس فطالبهم بأن يرفعوا البرقع عن موسى                           متحر

  .مجد الرب الفائق العامل فى موسى والناموس والذى يقود للمسيح فيروا المسيح
 إن اهللا وليس أى شخص آخر هـو الـذى جعلنـا قـادرين وأعطانـا               =الذى جعلنا كفاة    

اهللا جعلنا خداماً ليس لناموس مكتوب والـذى كـان           و .اإلمكانيات لكى نخدم العهد الجديد    
 النـاموس مجـرد     .حروفاً تعجز عن أن تهب الحياة ألنها لم تكن تعطى القوة مع الوصية            
هو كالم بال قوة على . مرآة وال يستطيع سوى كشف الفساد الداخلى دون أن يعطى إصالح

ألن الحـرف يقتـل     =   ثم يحكم بالموت على المخطئ     ،تغيير طبيعتي فهو يكشف األخطاء    

 هـو   ، الروح فى العهد الجديد يعطى قوة للمؤمن على تنفيذ الوصايا          =ولكن الروح يحيى    
 هو يعطى حياة بأن     . لذلك هو يعطى حياة    ، فيسهل عليه تنفيذ الوصايا    ،يغير طبيعة اإلنسان  

د خدام عه  . فأحيا . تتحقق فال يحكم علي الناموس بالموت      )وصايا الناموس (يجعل الحرف   

  )٣١ : ٣١أر ( وردت عبارة عهد جديد ألول مرة فى =جديد 
 فلقد طالب اهللا إسرائيل بأن يبنوا الهيكل فى         . هناك تطبيق حالى لهذه اآلية     =الحرف يقتل   

 وكان هذا لحكمة إلهيـة فـى        ).١٤ ،١٣ ،١١ ،٥ : ١٢تث  (مكان يحدده هو وليس سواه      
 ومعهـم الكهنـة     )ه سليمان بعـد ذلـك     والذى أقام ( إذ حينما يجتمعون فى الهيكل       .وقتها

 وهـذا مـا     . ال ينحرفوا إلى العبادة الوثنية     ،والالويين يعلمونهم الشريعة وعبادة اهللا الواحد     
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 أنهم انحرفـوا    ، وأقاموا هيكلين فى مملكتهم    ،حدث للمملكة الشمالية إذ خالفت هذه الوصية      
 فالتطبيق  .ا عاد أحد يعبد األوثان     ولكن اآلن م   .سريعاً إلى عبادة األوثان فأباد اهللا مملكتهم      

الحرفى لهذه اآلية جعل دولة إسرائيل تتمسك بالمكان ويقولون أنه هو المبنى عليه المسجد              
 فتمسكهم الحرفى باأليات كان وسيكون سبباً       ، ويريدون هدمه ليقيموا عليه هيكلهم     ،األقصى

 أن السجود هللا ال يرتبط      ،ة والحظ رد السيد المسيح على السامرية فى هذه النقط         .لقتل كثير 
  . فالعبادة بالروح تحيى.بمكان بل هو سجود بالروح والحق

 الشهوة لن تموت بأن يخصى اإلنـسان        =الفهم الروحى السليم لما سقط فيه أوريجانوس        
ولكـن إن   "  بل الروح القدس يعطى معونة على ذلك لمن يجاهد بأن يميت شـهوته               .نفسه

ال  لذلك فالرسول هنـا يقـول   )١٣ : ٨رو (" لجسد فستحيون كنتم بالروح تميتون أعمال ا  

   الحرف بل الروح
  

 جدمالمنقوشة باحرف في حجارة قد حصلت في  لموتام ان كانت خدمة  ث - :٨ ،٧آيات  

كيـف ال   ف وسى لسبب مجد وجهه الزائل     م جهوان ينظروا الى     سرائيلاحتى لم يقدر بنو     

  .جدمتكون باالولى خدمة الروح في 

 أى إذا كانت خدمة النـاموس       .د عل من يريدون أن يرتدوا لعوائد الناموس كالختان        هذه ر 
 وهى مكتوبة بأحرف على الحجارة      )فهو بال قوة تساندنا لنحفظ الوصية     (التى تقود للموت    

 وبـذلك حكـم     ، التى تحكم بالموت على المخطئ دون أن تعطيه معونة         =خدمة الموت   = 
 لـم   ننت هذه الخدمة قد إرتبطت بمجد حتى أن اإلسـرائيليي          فإذا كا  ،بالموت على الجميع  

= يستطيعوا أن ينظروا مباشرة إلى وجه موسى بسبب ما كان يحيط به من ضياء ومجـد                 

 فكيف ال تـرتبط     ، هذا المجد الذى كان مجداً مؤقتاً ويزول فى يوم ما          =مجد وجهه الزائل    
 الذى يعطى قوة    ،نعمة الروح القدس  بمجد أكثر وأعظم خدمة العهد الجديد التى تهب للناس          

  لتنفيذ الوصية فتكون لهم حياة ومجد 
 خدمة تهب الروح للناس والروح يعطى حياة وليس مـوت هـو             =خدمة الروح فى مجد     

   .يعطى حياة ألنه يغير طبيعتى فأستطيع تنفيذ وصايا الناموس بسهولة
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  العهد الجديد                                  العهد القديم                   
   
  
  
  
  
  
  

  .جدم فباالولى كثيرا تزيد خدمة البر في اجد ملدينونةا النه ان كانت خدمة - :٩آيه 

   ،فإذا كانت خدمة ذلك الناموس الذى أدى إلى إدانة البشر وموتهم الموت الروحى
للنـاس البـر     فباألحرى تلك الخدمة التى تهـب        ،إذا كانت هذه الخدمة قد إرتبطت بمجد      

 فالكنيسة فى مجد فجسد المسيح ودمه على المذبح والـروح           .والخالص ترتبط بمجد أعظم   
 ولقد صرنا ابناء هللا ولكن عيوننا ال تدرك المجد الذى نحن فيه بل              ،القدس يحل فى الكنيسة   

 وقارن هذا مع خدمة الذبائح الحيوانية فـى         . هو مجد عتيد ان يستعلن فينا      .ندركه باإليمان 
   .عهد القديمال
  

      .الفائق لمجدافان الممجد ايضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب  - :١٠آية 

 ومجد العهد القديم كـالقمر وحينمـا ظهـرت          ،معنى اآلية أن مجد العهد الجديد كالشمس      
 وليتضح  . مجد القمر إختفى حين ظهر مجد الشمس       .الشمس بنورها غطت على نور القمر     

مجد وجه  ( أى العهد القديم الذى كان فى مجد         =فإن الممجد   ة كلمة   معنى اآلية نأخذها كلم   
من هذا القبيل    . فلقد توارى أمام مجد العهد الجديد      ، ما عاد يظهر مجده    =لم يمجد    )موسى

  . بالمقارنة مع العهد الجديد=

صف ٠ رائض، ي وانين وف ى ق  يعط
ضعف      ر ال رآة تظه و آم د ه ويرش

  .الداخلى
م    ٠ اياه ويحك ع وص ن ال يطي دين م  ي

  .بالموت على من يخطئ
   طاعة الوصية عن خوف من العقاب٠

واميس جزءًا         ٠  يهيئ القلوب لتصبح الن
  هو يعطى قلبًا جديدًا. من طبيعة اإلنسان

 الروح يعطى معونة لتصير حياتنا مرضية ٠
  إذ يغير طبيعة المؤمن )٢٦ : ٨رو (عند اهللا

  . الوصية عن حب وبحرية طاعة٠
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 هذا الكالم موجـه     )عهد إبن اهللا المتجسد   ( مجد العهد الجديد الفائق      =لسبب المجد الفائق    
 . ومعنى كالم الرسول   .لمتهودين من المعلمين الكذبة الذين يريدون لألممى أن يتهود أوالً         ل

 فهل أنتم فـي     ،إن كنتم بعد إيمانكم بالمسيح قد تمتعتم بنور العهد الجديد الذى هو كالشمس            
  .حاجة لنور شمعة تضئ لكم

  
   .جدمي فباالولى كثيرا يكون الدائم ف جدمالنه ان كان الزائل في  - :١١آية 

   ، كان العهد القديم بفرائضه شيئاً مؤقتاً وسيزول بمجئ المسيح=إن كان الزائل  
 بـل تبطـل   )٣١ : ٣رو ( الناموس نفسه لـن يبطـل   .فإن أتى المرموز إليه بطل الرمز     

الـذبائح الحيوانيـة والختـان      (الفرائض التى كانـت تـشير لبركـات العهـد الجديـد             
 لكن إن كان .نفسه روحى ويقود للمسيح لمن يفهمه روحياً ولكن الناموس )....والتطهيرات

 لن يـزول ولـن   ، فإنه باألولى أن يرتبط العهد الجديد بمجد أعظم    ،المؤقت قد إرتبط بمجد   
 وذلك كما أن بهاء وجه موسى إنتهى بموته ولكن بهاء مجـد المـسيح               .ينتهى ويظل لألبد  

حياة اإلنسان فى السماء فى مجـد فـى          ولذلك لم تتضح مالمح      .فإلهى ذاتى قائم إلى األبد    
  . لكن هذا إتضح فى العهد الجديد،العهد القديم

  
   .اذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة ف- :١٢آية 

 أن الكرازة واإليمان بالمسيح لهما مجد عظيم فإننا نخدم بأكثر جـرأه             ،وإذ لنا هذا الرجاء   
  هذا المجد  ليتمتع كل الناس ب=مجاهرة كثيرة = وشجاعة 

  
)  ٢٩ : ٣٤خـر   ( حين رأى موسى مجد اهللا لمع وجهـه        -:مقدمة   - :١٨ – ١٣األيات  

 ولكنه  )٣٥ ،٣٣ : ٣٤خر  (وإضطر موسى أن يضع برقعاً على وجهه وهو يكلم الشعب           
  .)٣٤ : ٣٤خر (كان يرفع البرقع حين يدخل أمام الرب ليتكلم معه 

ل هنا أن البرقع كان حاجزاً بين الـشعب          ومنطق الرسو  .والرسول هنا يعيد تفصيل القصة    
 . وأن موسى كان هو ممثل الناموس إذ هو من إسـتلمه           .وبين المجد الذى فى وجه موسى     

 لكن كـان عليـه     ، إذ كان يشهد للمسيح    ، أن العهد القديم كان فى مجد      ،وفهم بولس من هذا   
د ويولد من عـذراء      فمن يتصور مثالً أن اهللا يتجس      .برقعاً إشارة لغموض المعانى التى فيه     



   إلى أهل آورنثوس الثانيةبولس الرسولرسالة 

  

٢٥  

كل هذا كان قد تنبأ عنه أنبياء العهد القديم ولكن بصورة غامضة            ...ويصلب ويموت ويقوم  
 كما كان موسى يرفع     ، وحين ظهر المسيح زال هذا البرقع      .لم يفهمها أحد من العهد القديم     

 ولذلك فالتالميذ وغيرهم تعرفـوا علـى الـرب    .البرقع عن وجهه حين يذهب ليكلم الرب   
 وتلميذى عمواس ظل البرقع على عيونهم فترة        ).البرقع( إذ رفع الغموض             ،نوا به وآم

 أمابـاقى   )٣٢ ،٢٧ – ٢٥ : ٢٤لـو   (إلى أن شرح لهم المسيح المعانى التى فى النبوات          
 والكهنة ورؤساء الكهنة فلقد إنتقل البرقع إلى عيونهم هم بسبب خطاياهم وحسدهم             ،اليهود

 . وبهـذا ستـضيع مكاسـبهم الماديـة        ، إذ شعروا أنه منافس لهم     )١٠ : ١٥مر  (للمسيح  
 بـل   ،أغراضهم الخبيثة أعمت عيونهم أى صارت كبرقع على عيونهم فلم يعرفوا المسيح           

 تكون خطاياه كبرقع يحجز عنه رؤية ، وهكذا كل من يحيا فى الخطية وفى شهواته       .صلبوه
 ومن يقدم توبـة يرجـع للـرب         .المسيح أو معرفة المسيح ومجد المسيح فيرفض المسيح       
 ويرى األمجاد المعدة فيحتقر العالم      ،ويكون كمن يرفع البرقع فيرى الرب ويؤمن به ويحبه        

 واليهود حتى اليوم هم كمن على عيونهم برقع فلم يدركوا حقيقة المسيح الذى تنبأ .وشهواته
ـ           ،عنه كتابهم  ذى يـشير اليـه      مازالوا ال يعرفون أن مجد ناموسهم ولمعانه هو المسيح ال
  -: ونالحظ ان اهللا اراد ان يبقى الناموس غامضا فى نبواته عن المسيح لسببين .ناموسهم
  لو ادرك اليهود ان ناموسهم مؤقت الهملوه  -١
 )٨:٢ كو ١(لو عرف الشيطان خطة اهللا الفسد خطة الصليب  -٢

لبسطاء  فعرف المسيح ا   ،الذى كان فى الناموس   ) الغموض(والمسيح حين جاء رفع البرقع      
   . الذين لم يكن فى قلبهم حسد نحوه،كالتالميذ

  
الى  سرائيلاعلى وجهه لكي ال ينظر بنو        رقعابيضع   وسىمليس كما كان     و - :١٣اية  

  .نهاية الزائل

 ووجه موسى هذا كان     ،وضع موسى برقعا على وجهه حتى ال يرى الشعب وجهه الالمع          
 ولم يتضح منـه     ،اموس كله كان عليه برقعا     وكان هذا رمزاً  الن الن      )ألنه سيموت (زائالً  

 ، والبرقع أيضاً كان إشارة لغموض معـانى النـاموس         ،جليا أنه سيزول حين يأتى المسيح     
 فلربما لو فهموا أن     .لذلك لم يفهم اليهود نهاية التدبير الموسوى الزائل الذى إنتهى بالمسيح          

 . هذا الناموس كان للتأديـب      بينما أن  ،الناموس والفرائض ستزول لما إحترموها وقدسوها     
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ولكن من قدس الناموس كالتالميذ بال هدف منفعة شخصى إكتشف المسيح كغاية للناموس             
 وأما من لم يؤمن وكانت له . وإنكشف البرقع عن عينيه،وآمن به كما آمن التالميذ بالمسيح   

ـ   ١٣ مع آية    ١٢ ووضع آية    .أغراض شخصية فلقد إستمر البرقع على عينيه       ه أن   نفهم من
نحن نجاهر ونكرز بالعهد الجديد ولن نضع برقعاً على تعاليمنـا           ..الرسول يقصد أن يقول   

 هذا البرقع الذى كان يرمز إلى أن ،لكي نحجب الحقيقة كما وضع موسى برقعاً على وجهه
 ويعنى البرقع أن أحفاد إسرائيل لم يستطيعوا بـسبب          ،العهد القديم كان عهد حجاب للحقيقة     

  . أن يروا يسوع الذى كان غاية وكمال الناموس الزائلعدم إيمانهم
  

ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق        ليومابل اغلظت اذهانهم النه حتى       - :١٤آية  

  .لمسيحاباق غير منكشف الذي يبطل في 

البرقع اآلن ليس على وجه موسى بل على عقول من يقرأ موسى فلم يروا نهاية الزائل أى                 
 فباإليمان  . ولم يفهم اليهود الناموس روحياً فلم يدركوا مجد العهد الجديد          ،سموفرائض النا 

 وهم لم يؤمنوا بـسبب حـسدهم وطلـبهم لمجـدهم            ،بالمسيح فقط يمكن كشف هذا البرقع     
لهم عيون ولكن ال يبـصرون      "  هذه اآلية تساوى         ).٤٤ : ٥يو   + ٤٣ : ١٢يو  (الذاتى

   ."وأذان وال يسمعون 
 والخطاة  ، بل حتى يومنا هذا فاليهود ال يفهمون       ، ال تعنى فقط أيام بولس     =وم  ألنه حتى الي  
   ويرفع البرقع عنهم بالتوبة ،ال يبصرون

   يبطل باإليمان بالمسيح واإلتحاد به =يبطل فى المسيح 
  

  . البرقع موضوع على قلبهم وسىمحين يقرا  ليوما لكن حتى - :١٥آية 

 فلم يستطيعوا أن يـروا مجـد        ، وبين اليهود  )ه موسى وج(كان البرقع حاجزاً بين موسى      
 وحتى اليوم هذا الحاجز موجود فلم يكتشفوا المسيح من خالل كتب موسى وال رأوا               ،وجهه

  . وال أدركوا أن الناموس والنبوات يشيرون للمسيح.مجد العهد الجديد
  

  .   يرفع البرقع لربالكن عندما يرجع الى  و- :١٦آية 
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 باإليمان أو بالرجوع هللا طالبين بأمانة أن يعلن لهم الحقيقـة تـاركين    =يرجع إلى الـرب     
 وهذا  . وتاركين كبريائهم وحسدهم أو خطاياهم     ،)مثال الخصى الحبشى  (أفكارهم الشخصية   

 : ٣٤خـر    + ٧ : ٢٥أش  (كما كان يرفع موسى البرقع حينما يعود ليتحدث مع الـرب            
وس موسى ويرجع إلى الرب يسوع المسيح        والمعنى أنه إذا كان أى شخص يقرأ نام        ).٣٤

 .فإنه عند ذلك يمكن أن يكشف البرقع إذ سوف يدرك أن الناموس يشير ويقود إلى المسيح               
 إلـى أن    ، وينتقل من فهم أن السعادة هـى باألرضـيات         ،مثل هذا اإلنسان سيعرف الحق    

ـ   . وسيدرك مجد الروحيات والعهد الجديد     .السعادة هى فى الروحيات    يرفـع  ه   والحظ قول

 وهـذا لمـن     . إشارة إلى أن الناموس ال يزاْل فهو ال يتعارض مع العهد الجديد            =البرقع  
  )٣١ : ٣رو ( راجع .يفهمه روحياً وليس حرفياً

  
  . هناك حرية لرب اوحرحيث  وفهو الروح لربااما  و- :١٧آية 

برقع فننتقـل  فى الرجوع  للرب تنكشف الحقائق التى كان عليها         = وأما الرب فهو الروح   
 وتفهم أيضاً أن بالرجوع للرب يأخذ هذا اإلنسان فى داخله الروح            .من الحرف إلى الروح   
 وحيث يوجد الروح القدس الذى يؤخذ بواسطة الرب يسوع فهنـاك            ،القدس الذى هو الرب   

 ومعنى ذلك أن رجوعنا إلى الرب يـسوع هـو           ،توجد الحرية من برقع وعبودية الناموس     
 . أى أن الحياة فى المسيح هى الحياة فى الروح         ، روح الرب فى داخلنا    عينه حصولنا على  

 الوالدة الجديدة من الماء والروح هى زرع إنسانية يـسوع           .الروح حل بديالً عن الحرف    
 وبهذه الحياة   )٢٤ : ١٥كو  ١(" صار آدم األخير روحاً محيياً       " .المسيح فى كيان المؤمن   

يعمله ال كوصايا خارجاً عنه ومكتوبـة فـى ألـواح           الجديدة يكتشف اإلنسان ما يجب أن       
 لكن يجد أنه فى حرية يحب أن ينفذ الوصـية           ،وينفذها بتغصب وبدافع الخوف والعبودية    

 هنا  .وحيث روح الرب هناك حرية    = فالروح كتبها على قلبه إذ مأل قلبه من محبة المسيح           
ارة فنعرف المسيح ونحبه فننفذ      فهو يعطينا إستن   ،نرى بركة التمتع بالروح والعبادة بالروح     

 ولذلك كان رمزياً حلول الروح      ، إذ تجددت طبيعتنا   ،الوصية فى حرية ال عن كبت داخلى      
   كان فى السنة الخمسين )وفيه الحرية( ألن اليوبيل ٥٠القدس يوم ال 
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نتغير الى تلـك     راةمبوجه مكشوف كما في      لرب ا جدمنحن جميعا ناظرين     و - :١٨آية  

   لرب الروحاكما من  جدمالى  جدمها من الصورة عين

إذ ننعم بالنور اإللهى والحرية الحقيقية تتجدد طبيعتنا وتنمو كل يوم لكى نتشكل ونـصير               
 فالروح القدس ال يعطينا فقط طبيعة جديدة        . نرتفع من مجد إلى مجد     ،أيقونة المسيح خالقنا  

كـو  ١(يعلن لنا المجد المعد لنا       هو   ،بها ننفذ الوصايا فى حرية بل يعطينا أن نرى األمجاد         
ناظرين مجد  =  )١٢ : ١٣كو  ١( لكنه يعلنه لنا كما فى لغز كما فى مرآة           ،)١٢ – ٩ : ٢

 ، أما نحن فنرى شخص المسيح ساكناً فينا، اليهود رأوا مجد وجه موسى خارجاً عنهم      الرب
ائق وليس مثل    معلنة لنا الحق   ، أى بدون برقع يحجب عنا اهللا      =بوجه مكشوف    .نراه داخلنا 

  . ال شئ يحجز بيننا وبين اهللا سوى الخطية.رجال العهد القديم
 كـل  ، هكذا اآلن ، كما كان موسى يكلم اهللا بوجه مكشوف فإنطبع عليه نور اهللا           =فى مرآة   

 فنحن  . يعكسون صورة مجد اهللا لآلخرين     ،المسيحيين يصيرون كمرآة يعكسون نور الرب     
 ويجدد داخلنا حتـى كمـا       ،تأثر به ويفعل فينا ويغير حياتنا     ال ننظر فقط هذا المجد ولكننا ن      

 لذلك قـال  ، هكذا نعكس نحن أيضاً صورة مجد الرب،تعكس المرآة األشعة الساقطة عليها    
مـت  ( مع  )١٢ : ٨يو  (قارن  " نور العالم   " إذ نعكس نوره فهو     " أنتم نور العالم    " المسيح  

 ونحن نعكس مجد اهللا بقـدر       .ى السماء  وما يحدث اآلن هو عربون ما سيحدث ف        )١٤ : ٥
 وكلما ،الخطية هي كطين يلوث المرآة( فكلما تطهرنا نعكس المجد كمرآة ،طهارتنا ونقاوتنا

 ومع نقائنـا الكامـل      ، أما في السماء   ).نتطهر نزيل الطين فنعكس مجد اهللا بصورة أروع       
 واألن نأخـذ صـورة      .سنكون كمرآة نقية تعكس مجد اهللا فتكون لنا أجساد ممجدة نورانية          

 كما هـو    =من مجد إلى مجد     = مجد الرب ونتقدم من درجه في المجد إلى درجة أسمى           
الحال بالنسبة للشخص المستنير بالروح القدس الذي هو الرب فهو يتقدم وينمو من درجـة              

 ونحن ننظر مجد اهللا بوجه مكشوف ولسنا كـاليهود نـضع            .إلى درجة في طريق الكمال    
نتغير =  لذلك فمجد اهللا يظهر في وجوهنا والرب الممجد يتصور فينا            .وهنابرقعاً على وج  

 ).١٩ : ٤غـل  ( نأخذ صورة المسيح وهو علـى األرض       =إلى تلك الصورة عينها     
 أما في السماء فهو يغير شكل       .ونحن على األرض نأخذ صورة المسيح وهو على األرض        

يو ١( ونصير مثله ألننا سنراه كما هو        )٢١ : ٣في  (جسد تواضعنا إلى صورة جسد مجده       
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 لذلك علينا أن نـصلى لكـي        .هذا عمل الروح القدس فينا    =  كما من الرب الروح      )٢ : ٣
  والروح يغيرنا لصورة المجد،نمتلئ من الروح
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  اإلصحاح الرابع
  

  إدعى المعلمين الكذبة أن الضيقات التي تواجه بولس هي عالمة عـدم رضـا اهللا عنـه،                
   فنجده هنا يقدم فكر مستنير عن بركة الضيقة .تخلى اهللا عنهوبالتالي 

  
  .من اجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا ال نفشل - :١آية 

وألن عملنا وخدمتنا على هذا القدر مـن        . . يقول )٣(بالرجوع لما سبق وقاله في إصحاح       
تنا وإستحقاقنا ولكننـا     وخدماتنا هذه ليست راجعة لكفاء     .المجد الذي يتميز عن العهد القديم     
 وإذا كان اهللا هو الذي وهب لنا هذه الخدمة كما رحمنا= حصلنا عليها من فيض رحمة اهللا       

 فاهللا يريد لهذه الخدمة النجاح ويعطينا إمكانيات جبارة ،فإننا ال نفشل مهما قابلنا من صعاب 
   .تصاحب هذا المجد

  
بـل   لمـة اهللا  كي مكر وال غاشـين      ل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين ف       ب - :٢آية  

  .كل إنسان قدام اهللا ميرضلدى  بإظهار الحق مادحين أنفسنا

 وألنها هكذا يمارسونها    ، رفضنا أن نمارس الخطايا المخجلة     =بل قد رفضنا خفايا الخزى      
 ونعمل هـذا لنكـون      . وكيف يكون لنا كل هذا المجد ونسلك في خفايا الخزى          .في الخفاء 

 . ونحن ال نتصرف في الخفاء غير ما نفعله عالنية، غير ظاهر،س مكتومإنجيالً معاش ولي
 الرسول ال يسلك كمـا يفعـل   . ونحن ال نسلك في مكر أو خبث. =.غير سالكين في مكر   

مادحين أنفسنا   . هم إتهموه بالمكر والغش وهم الذين يسلكون هذا الطريق         ،المعلمين الكذبة 

 ويـرى النـاس     ،الناس جميعاً غير مخفين أعمالنا     نتقدم بأنفسنا ظاهرين واضحين أمام       =
 وأيضاً فإن التصرفات الحـسنة التـي        .أعمالنا الصالحة ويمجدوا أبونا الذي في السموات      

 واهللا هـو الـشاهد      =قدام اهللا    .نحاول أن نسلك فيها تستجلب مدح الناس ورضاهم وثقتهم        
  .على إخالصنا في تعاليمنا وسلوكنا

  
  .مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين إنجيلنالكن إن كان و - :٣آية 
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 بأن اإلنجيل   ،ربما علَّقَ البعض على كالم بولس حين قال أن هناك برقع على العهد القديم             
 فإن كان إنجيلنا غير     . والرسول يرد على هذا بأنه غير واضح للهالكين        ،أيضاً غير واضح  

 الهالكين منهم الذين لم يقبلوا محبة     فإن هذا يرجع إلى البشر أنفسهم أو       ،مدرك وغير مقبول  
 أي هؤالء الذين بإرادتهم وبإختيارهم قد أغلقوا أذهانهم عـن فهـم    ).١٠ : ٢تس  ٢(الحق  

 فـصاروا عميانـاً إذ   ، هم من بإرادتهم صاروا تحت سلطان الخطيـة  .الحقيقة وعن تقبلها  
 فليس كـل    .اإللهيأسلموا أنفسهم للشر فصار برقع على قلوبهم ورفضوا اإلستجابة للنداء           

 فـنحن لنـا إرادة     . فيهوذا كان في حضن المسيح وهلك ألنه ال يريد         ،إنسان يتقبل كالم اهللا   
غـل  ( صالباً شهواته يحيا المسيح فيه     ،والعكس فمن يحيا في طهارة    . )٣٧ : ٢٣مت  (حرة  
 .هللا واإلنجيل كلمـة ا    ، فالمسيح كلمة اهللا   ، والمسيح الذي فيه يحركه وفقاً لإلنجيل      ).٢٠ : ٢

 فمن ينساق وراء شهواته يصبح إنجـيالً مكتـوم          .وبهذا يتحول هذا اإلنسان إلنجيل معاش     
 واإلنجيـل المعـاش شـئ ودارس        . ومن يصلب شهواته يصير إنجيالً معاش      )هذه اآلية (

 ، فإن لم يصلب هذا الدارس شهواته لن يصبح إنجيالً معاش          ،اإلنجيل كمعلومات شئ آخر   
 : ٢كـو   ١( أما من يحيا فيه المسيح فيكون له فكر المسيح           .هلكبل يظل إنجيالً مكتوم وسي    

   بل سيحيا به ، وهذا سيفهم ما يقوله اإلنجيل)١٦
 نـور   ، يكرز دون أن يـتكلم أو يعـظ        ، وسيكون إنجيالً مقروءاً من الناس     ،ويطبق ما فيه  

  .المسيح الذي فيه سينعكس من عليه كمرآة
   

أذهان غير المؤمنين لئال تضيء لهم إنارة        د أعمى ق لدهرالذين فيهم اله هذا     ا - :٤آية  

  . الذي هو صورة اهللا لمسيح اجد مإنجيل

 نجـدهم   ، في حالة التمرد الحالية التي يعيش فيها البشر في هـذا الـدهر             =إله هذا الدهر    
 ).١١ : ١٦يـو    + ٣٠ : ١٤يـو   (يعبدون إبليس رئيس هذا العالم كما أسـماه المـسيح           

 ألن سـلطانه    ، ويسمى إله هذا الدهر    .هوات والمال والملذات الحسية   ويعبدون الخطايا والش  
 )١٠ : ٢٠رؤ  ( والشيطان سيلقى في البحيرة المتقدة بالنار        ،وقتي إذ أن هذا العالم سيزول     

 والحظ أن من يترك اهللا يكون له إله آخر هو إله هذا             )٢٤ : ١٥كو  ١(والكل سيخضع هللا    
 بل من تجذبـه     ).١٢ : ٦رو  (" ة في جسدكم المائت     ال تملكن الخطي  "  لذلك يقول    .الدهر

 إالّ أن اإلهتمام بهذا يعمى العين ، فبالرغم من أن هذا ليس خطية ،مراكز وعظمة هذا العالم   
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 المقصود به كـل     هذا الدهر  وقوله   . فيحرم اإلنسان من النور اإللهي     ،عن أن ترى المسيح   
  . الثانيءالزمان الذي يسبق المجي

 أنه يثيـر شـهوات      ، هذا هو خداع إبليس إله هذا الدهر       =ير المؤمنين   قد أعمى أذهان غ   
 ومن ينقاد لشهواته يصيبه العمى فال يدرك نور اإلنجيل          ،اإلنسان ويغريه بملذات هذا العالم    

 وال يدرك النور الذي يظهـر       ، وال يدرك نور الكرازة التي تبشر بمجد المسيح        ،وال يفهمه 
 كما قـال  ، فاهللا غير منظور ولكننا رأيناه في المسيح=الذي هو صـورة اهللا   مجد المسيح   

  " من رآني فقد رأى اآلب " المسيح لفيلبس 
 المؤمن الحقيقي يصير في داخله إستنارة يرى بها المجد الذي           =إنارة إنجيل مجد المسيح     

 بل هو يعكس هذا المجد فيراه الغير ولكن هذا لمن صلب            ،في المسيح الذي هو صورة اهللا     
 أما من إنقاد لـشهواته تنطفـئ بـصيرته          .ه فصار المسيح يحيا فيه وأعطاه بصيرة      شهوات
 إذ يحيا المسيح    ، فالمؤمن يعكس مجد اهللا    =غير مؤمنين    ومثل هؤالء أسماهم هنا      ،الداخلية

 فالخطايـا   . ولكن من ينقاد إلله هذا الدهر حتى يصيبه بالعمى كيـف يكـون مؤمنـاً               .فيه
 أما  . بل لن نراه ولن ندركه أصالً      ،تنا فال نعكس مجد اهللا    والشهوات هي كطين يغطى مرآ    

  . ويعود يرى مجد المسيح،من يقدم توبة فسيشرق داخله نور بعد أن كان ظلمة
   

ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من اجل  با رسوعي فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح - :٥آية 

  .سوعي

 نحن نرى مجد    . وهذا هو هدف كرازتنا    ،مسيح رأينا أن اإلنجيل يكرز بمجد ال      )٤آية  (من  
 ، فنحن ال نقصد أن نكرز بأنفسنا وال أن نمجد ذواتنـا           .المسيح فال نستطيع إالّ أن نكرز به      

 إن الخادم يقدم نفسه عبداً وخادماً للمؤمنين .بل نحن نعتبر أنفسنا عبيداً لكم من أجل المسيح
 ، وإن كان هدف الرسول مجد المسيح      .انليربح نفوسهم للمسيح وليتمجد المسيح في كل إنس       

 ونحن كيف نكرز بالمسيح ؟ بصلب شهواتنا فيحيا المـسيح           .فمن يخاصمه يخاصم المسيح   
  .فينا ويرى الناس المسيح الذي فينا دون كالم وال كرازة

  
هو الذي اشرق في قلوبنـا إلنـارة       لمةظمن   ور ن شرقي ألن اهللا الذي قال أن       - :٦آية  

  .لمسيح اسوع يجهوفي اهللا  جدممعرفة 
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 هذا كان بالمعمودية التي هي      =هو الذي أشرق في قلوبنا       ).٣ : ١تك  ( =اهللا الذي قال    
 وخلـق اهللا    ، ومعنى كالم الرسول هنا أن في بدء الخليقة كان هناك ظلمـة            .سر اإلستنارة 

الم فـي    واهللا الذي خلق النور في الع      ، وبالمثل كان هناك ظلمة في قلوبنا      .النور في العالم  
 فاهللا هو الذي    . هي خلق  ، فاإلستنارة الداخلية هي عمل إلهي     . خلق نور داخلنا   ،اليوم األول 

 وحين يعود هللا بالتوبة يعطيه      ، في قلب كل خاطئ ظلمة     .يعطينا أن نستمتع بهذه اإلستنارة    
ير  واهللا يعطينا هذه اإلستنارة لـيس لنـستن        .هذه هي الخليقة الجديدة   .. .اهللا إستنارة داخلية  

   -: فاهللا يعطينا هذا النور إذاً لسببين ، بل بواسطتنا يمكن أن نكرز بهذا النور،فقط
 ونفهم ونعـاين    ، وتنعم به  ، تصير لنا البصيرة الداخلية المستنيرة التي تدرك ملكوت اهللا         )أ

   .أسرار الحب اإللهي ونرى بوضوح اهللا ونعرف مشيئته ونحبه ونفرح بهذا الحب
 وهذا هو اإلنجيل المفتوح عكس      ، نشهد هللا في العالم    ، وخلقتنا الجديدة  ،نا نشهد هللا بحيات   )ب

 ، فنحن عرفنا مجد اهللا حين إسـتنرنا  = إلنارة معرفة مجد اهللا     =  )٣آية  (اإلنجيل المكتوم   
  .ثم نعلنه لآلخرين

.  هذا المجد اإللهي ظهر بواسطة شخص ربنا يـسوع المـسيح           =في وجه يسوع المسيح     
د اإللهي عن طريق معرفة المسيح وحياة المسيح فينا وبها نتمتع بشركة            فنحن نعرف المج  

  .مجده اإللهي
 وكالهما موت عن العـالم      .بالتوبة) ٢بالمعمودية        ) ١: والحظ أن اهللا يعطينا اإلستنارة      

 والموت ظلمة وعـدم     ، كالهما قرار بالموت يعقبه حياة     . لنقوم بحياة جديدة   ،وعن الخطية 
  .إستنارة ومجد والحياة ،إدراك

  
    .ليكون فضل القوة هللا ال منا زفيةخلكن لنا هذا الكنز في أوان  و- :٧آية 

الروح القدس يحل / معرفة المجد اإللهي / المحبة اإللهية /  النور اإللهي =لنا هذا الكنـز    
 الخدمة المجيـدة    )٢٠ : ٢غل  (المسيح يحيا في     / )وهو نار إما نضرمها أو نطفئها     (فينا  
 . يفهم أيضاً أن الكنز هو أن نعكس مجـد اهللا          )٦لآلية  ( وبالرجوع   .لتي إستأمننا اهللا عليها   ا

 وما يحجز ظهور المجد     . ولكننا صرنا هيكل هللا    ، فأجسادنا هي من طين    =في أوانٍ خزفية    
 أي يـوم نمـوت      ، ولكن يوم تكسر هذه اآلنية الخزفية      ،اإللهي فينا هو هذا الجسد الترابي     

 ومن حكمة اهللا ورحمته أن يظل       ).١٨ : ٨رو  (جد العتيد أن يستعلن فينا            يظهر هذا الم  
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 بـل   . وكانت هذه سقطة إبليس إذ إنتفخ بسبب مجده وجمالـه          ،هذا المجد مختفياً لئال ننتفخ    
 ومن هو ممتلـئ مـن       ).٧ : ١٢كو  ٢(لذلك أيضاً يسمح اهللا لنا ببعض اآلالم والتجارب         

 مـصابيحهن   ، يوم يموت يكون كالعذارى الحكيمـات      ،يالروح واإلستنارة والمجد الداخل   
  . ومن أطفأ الروح داخله يكون كالجاهالت،مملوءة زيتاً

 ، هي قوة إلهيـة    ، ونواجه الصعاب بها   ، القوة التي نخدم بها    =ليكون فضل القوة هللا ال منا       
نـا   ففضل نجاحنا في خدمتنا يرد أصالً إلى عمل اهللا في          ،فما نحن سوى آنية خزفية ضعيفة     

  .وال يرد لذواتنا
  

 .كتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائـسين       م -:١٠ - ٨آيات  

كل حـين    لجسدااملين في   ح .ضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين       م

  .أيضا في جسدنا سوعيلكي تظهر حياة  سوعيإماتة الرب 

ة تـستخدم فـي رياضـات المـصارعة         إستخدم الرسول في هذه اآليات تعبيرات رياضي      
  .والجرى
   وصف لمن يسقط في يدي خصمه الذي يصارع ضده عاجزاً عن المقاومة=مكتئب 
  . من وقف في حيرة أمام مهارة خصمه ال يعرف ماذا يفعل=متحير 

    crushed =محطم  . مصارع سقط ملقياً على األرض=مطروح 
  .خرين من فاته السباق وعجز عن اللحاق باآل=مضطهد 

نسلم / مضطهدين  / متحيرين  / مكتئبين  .. .والحظ صليب الخدمة في حياة الرسول بولس      
 . فالمشاكل التي تقابل الخدام كل يوم تعمل عمـل إماتـة           .الموت يعمل فينا  / دائماً للموت   

 فالروح يعطى مساندة للخـادم حتـى ال         ،ولكن الحظ أيضاً عمل الروح القدس فيه داخلياً       
 لـذلك   .غير هالكين / غير متروكين   / غير يائسين   /  لكن غير متضايقين     .).١آية  (يفشل  

 بـل أن لهـذه      .فالخادم المملوء من الروح القدس ال يفشل مهما زادت الضيقات والمشاكل          
المشاكل فائدة عظيمة فبها ينكسر الخادم ويخضع أمام اهللا بدموع إذ هو غير قـادر علـى                 

 وتتوالى المشاكل حتى يمات الخادم تماماً       .المستحيالت وبها يكتشف إمكانيات اهللا إله       .حلها
 فتموت األنا أو اإلعتماد على الذات وتعطيه إعتماداً كـامالً           ).١٢آية  (الموت يعمل فينا    = 

 قد يتحيـر لكـن      ، فالمشاكل تحاصر الخادم ولكن ال تخلق شعوراً بالضيق داخله         .على اهللا 
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 الخادم  . باليأس قد يدفعه لإلبتعاد عن الخدمة      دون أن يشعر بالفشل أو اليأس فشعور الخادم       
 وقد يبدو أحياناً أنـه هـزِم        ، مع أن المشاكل تحاصره    ،الصحيح ال يشعر أبداً أن اهللا تركه      

مطروحين كما كان بولس وسيال     = وكما لو أن البشر إستطاعوا أن يطرحوه إلى المخاطر          
ن هذه المخاطر ال تقوى علـى        ومع هذا فإ   . أو حين غرقت السفن وبولس فيها      ،في السجن 
 الخادم الحقيقي ال    . فيد اهللا وعنايته تحيط بنا كما أحاطت بدانيال في جب األسود           ،أن تهلكنا 

 شئ في الخـارج     ، طالما نحن في الجسد ستظل هذه الثنائية       .تبتلعه الضيقات واإلهتمامات  
نحـن دائمـاً    كحزانى و = "  دموع في الخارج وتعزيات في الداخل        ،وشئ آخر في الداخل   

 ).ترجمة سـبعينية  ( )١٣ : ٤٥مز  ( فمجد إبنة الملك من داخل       ).١٠ : ٦كو  ٢(" فرحون  
" في العالم سيكون لكم ضيق      "  وهذا ما قاله السيد المسيح       .أما الخارج فآنية خزفية ضعيفة    

 لـيس بـسبب     ، القلب اليائس والحزين هو قلب قد إنطفأ فيه الروح القدس          ).٣٣ : ١٦يو  (
كل يـوم نتعـرض   =  حاملين  إماتة الرب   . ولكن لنقص جهاد هذا الخادم وفتوره      المشاكل

 ويسميها الرسول إماتة الـرب      .لمخاطر كثيرة حتى كأننا نموت مع المسيح على الصليب        
 . فالعالم ال يقبلنا ألنه ال يقبل الرب يـسوع         ،فأالمنا هي مطابقة آلالم الرب يسوع     = يسوع  

 واآلالم التي تقع علينـا      .نفس السبب التي وقعت به على الرب      فاآلالم التي تقع علينا هي ل     
 وكلما قبلنا هذه اآلالم وإشـتركنا مـع         )٢٤ : ١كو  (هي واقعة على المسيح فنحن جسده       

تظهر حياة يسوع أيضاً    =  حتى وإن وصلت هذه اآلالم إلى حد الموت          ،المسيح في صليبه  
 ، وتموت األنا واإلعتماد علـى الـذات       ،فباآلالم تموت فينا الشهوات الخاطئة    = في جسدنا   

 وبهذا يظهر أمام الناس أن يـسوع        ،ومن يقبل الموت ألجل المسيح تظهر حياة يسوع فيه        
 الخادم الحقيقي يتوقع في كـل       . بل ننتصر على الضيقات    ،يعيش ويحيا فينا حين ال ننهزم     

يـه قـوة    وكل من يقبل الموت ألجل يسوع تعمل ف.لحظة أن يموت كما مات الرب يسوع 
 ، ومن ال يتقبل الموت عن طيب خاطر فحياة المسيح ليست فيـه            .القيامة التي كانت ليسوع   

 من هنا نفهم أن بولس ال يطلب كرامة         .وقطعاً من يتقبل الموت سيتقبل أي ألم وأي صليب        
 بل هو مستعد للموت ألجل المسيح وألجل أن يعرف النـاس المـسيح وينيـر                ،من الناس 

 لن تظهر حياة يسوع     .تُظهر حياة يسوع فيهم هم أيضاً     = مسيح حياتهم   حياتهم بل يصير ال   
 الموت أوالً ثـم القيامـة       ، ما لم يقبل الموت عن العالم وشهواته وخطاياه وملذاته         ،في أحد 
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مع المسيح صلبت فأحيا ال أنـا       "  وهذا معنى    .فالمسيح لم يقم من األموات إالّ بعد أن مات        
 الصلب أوالً ثم القيامة)٢٠ : ٢غل ("     بل المسيح يحيا في .  

  
 ألننا نحن األحياء نسلم دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حياة يـسوع               - :١١آية  

  .أيضا في جسدنا المائت

 ومن يسلم حياته ذبيحة بهذا      .اإلضطهاد والضيقات بل حتى اإلستشهاد    = نسلم دائماً للموت    
فحيـاة يـسوع    . الذي يحمل عنا قوة الموت    الشكل يظهر في جسده المائت قوة حياة يسوع         

  .وقوة قيامته تعمل مع من يقبل كل ألم حتى الموت
  

   إذا الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم- :١٢آية 

 فكل مـن يعمـل فيـه        ).في المخدومين ( والحياة فيكم  )في الخدام ( إذن الموت يعمل فينا   
مثال لـذلك اإلبـن     (بعد المسيح عاش     هو كان قبل المسيح ميتاً و      ،المسيح تعمل فيه الحياة   

 وذلـك ليحـصل     ،الموت يعمـل فينـا    =  فالخادم يقابل مخاطر وضيقات مميتة       ).الضال
  .المخدومين على الحياة األبدية

  
 فإذ لنا روح اإليمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن              - :١٣آية  

  .ولذلك نتكلم أيضا

 أي بسبب إيماني باهللا سـبحت       )١٠ : ١١٦مز  (لك تكلمت    لذ تآمن قال داود في المزمور   
  .ورنمت مزاميري بالرغم من كل الضيقات المحيطة بي واثقاً في محبته

نحن أيـضاً    هكذا   . الذي ظهر في داود فإنتصر على الضيق       =فإذ لنا روح اإليمان عينه        

= اإلنجيل   وكما رتل داود فنحن بكل حماس وغيرة وشجاعة نعترف جهراً بكلمة             =نؤمن  

 إن اإليمان قوة روحية جبارة تدفع المؤمن للتبشير والكرازة بما آمن به كمـا               .نتكلم أيضاً 
  فعلت المرأة السامرية عندما أعلنت إيمانها بالمسيح

  
  .سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم سوعيالمين أن الذي أقام الرب ع - :١٤آية 
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 فإنه أيضاً بواسطته سيقربنا إلى حياة المجد ،ن األمواتنحن نعلم أن اهللا الذي أقام المسيح م
 إذاً أهالً بالموت الذي به نبـدأ طريـق       . إذاً هل سيميتونا   .لنسير في خطوات المسيح معكم    

  .القيامة والمجد
  

وهي قد كثرت بـاالكثرين   لنعمةا الن جميع األشياء هي من أجلكم لكي تكون     - :١٥آية  

  .تزيد الشكر لمجد اهللا

 سواء األمور التي تسرون بهـا أو الـضيقات التـي            =ميع األشياء هي من أجلكم      ألن ج 
 بـل إن    ).٢٨ : ٨رو   + ٢٢ : ٣كـو   ١( الكل لفائدتكم وخالص نفوسكم      ،تتضايقون منها 

 وكـون أن اهللا ينقـذني   . فقد وصلت لكم كلمة الكرازة   ،آالمي وتسليمي للموت هو لفائدتكم    
 وإزداد  ، كرزت فآمن كثيرون   ،ا صارت لي حياة ثانية     فحينم ،بنعمته فهذا صالح لكم أيضاً    

وهى قد كثرت باألكثرين تزيد الـشكر       = عدد المؤمنين وبالتالي إزداد عدد من يشكر اهللا         

  لمجد اهللا
  

  .فيوما وماي لذلك ال نفشل بل وإن كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد - :١٦آية 

 هذا يتألم من الضيقات لدرجة اإلقتراب من        ).فيةاآلنية الخز ( أي الجسد    =إنساننا الخارج   
 ، أي إنساننا الباطن الذي وِلد في المعموديـة        =أما الداخل    ).من شدة ضعف الجسد   (الفناء  

 فهـو   ،والذي هو على إتصال باهللا وهو المستنير الذي يرى اهللا ويسمعه ويدركه ويعرفـه             
   -:ماً فيوماً يكتسب فوائد روحية كثيرة من هذه الضيقات ويتجدد يو

  )١ : ٤بط ١(فهو تموت فيه الشهوات ويكف عن الخطية ) ١
 ٤يع (يشتهى راحة وأفراح السماء بدالً عن محبة العالم التي هي عداوة هللا ) ٢
:٤(   
 حين نرى يد اهللا تعمل ينمو اإليمان باهللا إله المستحيالت، ،مع ضعف الجسد) ٣

 )٦ : ١١عب (ن ال يمكن إرضاءه  وبدون إيما،فنضع ثقتنا فيه ال في ذواتنا
  .كلما إزدادت الضيقات نرتمى في حضن اهللا فنعرفه وتتفتح حواسنا على السماويات) ٤

 وكان جسدهم ،وأشهد أمام اهللا أنني رأيت هذا كثيراً في أشخاص أصابتهم أمراض خطيرة
زداد يوماً  ومحبتهم هللا ت، لكن كانت أفراحهم وسالمهم وتسليمهم هللا،يتآكل من شدة المرض
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 فإن هذا حتى ينمو ، فإن كان اهللا يسمح بفناء الجسد الخارجي الذي سيذهب للتراب.فيوماً
 بل كلما ، الظروف الخارجية ال توقف التقدم الروحي.الداخلي الذي سيذهب للسماء

 أي تنمو ،إزدادت شدة ينمو الداخل ويتجدد في اإليمان والرجاء وفى التعلق بالسماويات
  .روحيةالحياة ال

  
  . أبديا جدم الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل - :١٧آية 

  -: ولكنها تبدو كذلك لألسباب اآلتية ،الضيقة ليست خفيفة
  .  تبدو خفيفة،إذا وضعت في ميزان وفى الكفة األخرى المجد األبدي المعد لنا) ١
 . المجد األبدي الالنهائيالضيقة وقتية أي لسنين مهما طالت فهي ال شئ بجانب) ٢
 )٦ : ٢نـش    + ١٣ : ١٠كـو   ١(هي خفيفة بسبب التعزيات اإللهيـة المـصاحبة         ) ٣

 ومـا يعطينـا     ، ندرك أن ما يجدد الداخل هو المتاعب الخارجية        )١٦آية  (وبالمقارنة مع   
  بل أنه كلما إزدادت هذه المتاعب واآلالم       ،إحتماالً للمتاعب هو نظرنا إلى األمجاد األبدية      

 ).١٨ ،١٧ : ٨رو (إزداد المجد األبدي 

  
نحن غير ناظرين إلى األشياء التي ترى بل إلى التي ال ترى الن التي ترى               و - :١٨آية  

  وقتية وأما التي ال ترى فأبدية

 الضيقات الحالية واآلالم والناس والمجد العالمي والمال وملذات هـذا      =األشياء التي ترى    
 والسماء والنعمة والملكوت والمجد المعد والقديسين والمالئكـة   اهللا =والتي ال ترى     .العالم

 ومن يثبت نظره على الفاني الذي يرى يكون غيـر           .وأفراح السماء وأيضا العذاب األبدي    
التي ال تُرى فهذا يؤهل      ومن يثبت نظره على السماء       ،صالح وال مؤهل للميراث السماوي    

 . وهذا حينما ننظر لما يرى بعين الرجـاء        ، جداً  بل يرى أن الضيقات الحالية خفيفة      .للمجد
 أمـا الـذي     .وما يساعد على إحتمال اآلالم أن ننظر لما ال يرى ونتأمل في أمجاد السماء             

 بل قد يترك مسيحه هرباً من ألـم أو          ،ينظر لألشياء الوقتية يتألم إذا كانت له خسارة فيها        
  .إضطهاد أو سعياً وراء لذة
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٣٩  

  اإلصحاح الخامس
  

 الننا نعلم انه ان نقض بيت خيمتنا االرضي فلنا في السماوات بناء من اهللا بيت - :١آية 

  .غير مصنوع بيد ابدي

 رأينا أنه مع الضيقات التي تصل للموت فإن هناك          ١٤ ،١١ ،١٠ األيات   )٤(في إصحاح   
 ومعنى اآليـة نحـن ال نتزعـزع فـي           . وهنا نرى أن القيامة ستكون بجسد ممجد       .قيامة

=  أنه إذا كان هذا البيـت األرضـي أي الجـسد             . أي بيقين الرجاء   =ننا نعلم   ألالضيقات  

 يمكن أن ينقض ويحل ويطوى كما تحـل         ، الذي هو بيت وقتي تسكن فيه النفس       =الخيمة  
 لكن لنا بيتاً آخـر قـد        . وهذا التشبيه بسبب أننا بالموت يتحلل جسدنا       ،الخيمة عند الرحيل  

 الجسد النورانى الجديد الذي لم يصنع       )٢١ ،٢٠ : ٣في  (  ذلك هو الجسد الممجد    ،أعده اهللا 
 وهذا التشبيه مأخوذ من الخيمة التي كانت ترافق بنى إسرائيل في ترحالهم في              .بيد بشرية 

 بنوا هـيكالً ثابتـاً      )رمزاً لكنعان السماوية  ( ولكن عندما إستقروا في أرض الميعاد        ،سيناء
 والبيـت   ، تستخدم في الترحال في أرض الغربـة        والخيمة ،فخماً ال يقارن بالخيمة األولى    

لو نُقـض بيـت      . لكن وطننا في السماء    . ونحن غرباء في هذا العالم     ،يستخدم في الوطن  

والكلمة صار جسداً وحـلَّ     "  أي حلَّتْ الخيمة أي متنا والمسيح قيل عنه          =خيمتنا األرضي   
غير  .ر له جسد كجسدنا قابل للموت      كلمة حلَّ أصلها خَيم بيننا أي صا       )١٤ : ١يو  (" بيننا  

الذين وِلدوا ليس مـن دم وال        " )١٣ : ١يو  ( وقارن مع    ، بإرادة أبى وأمي   =مصنوع بيد   
 ولكن المـصنوع بيـد اهللا ال        ،فالمصنوع بيد ينقض  " من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل        

 أو ،زمنية ومن يؤمن أنه سيرث مجد أبدى بجسده الممجد ال يطلب كرامة .يمكن أن ينقض
  . وال يتضايق من األالم الحالية،راحة زمنية لجسده الحالي

  
  . فاننا في هذه ايضا نئن مشتاقين الى ان نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء- :٢آية 

مـشتاقين أن نلـبس      . طالما نحن في هذه الخيمة سنظل نئن من األالم واألمراض          =نئن  

مسكننا الـذي مـن     =  نلبس فوقه الجسد الممجد      ، فوق الخيمة أي الجسد الحالي     =فوقها  

 ونحيا في حيـاة بـال ضـيقات وال          ، أي ننتقل من الشكل الحالي للشكل الممجد       =السماء  
  )٥٢ ،٥١: ١٥كو ١( وهذا يحدث لنا لو ظهر المسيح اآلن .ضعف
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٤٠  

   
  .ان كنا البسين ال نوجد عراة و- :٣آية 

  ما يكونان كلباس للروح  فكاله، روح بدون جسد ممجد وال جسد أرضى=عراة 
  

 فاننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين اذ لسنا نريد ان نخلعها بل ان نلبس - :٤آية 

  .فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة

  . من فكرة الموت وما يحدث بعد الموت من عفونة للجسد=نئن مثقلين 
 قوة الجـسد  ، القوة الروحية بل نكتسب، لسنا نريد تحطيم الجسد    =إذ لسنا نريد أن نخلعها      

 فاإلنسان أي إنسان ال يفرح      ،نريد أن يتروحن هذا الجسد دون أن يموت       . الممجد النورانى 
كو ١( ولذلك قال الرسول عن الموت أنه عدو لإلنسان .بفكرة الموت بل يكرهها وينفر منها

٢٦ : ١٥.(  
ق بين هذه اآليـة وبـين        ولكن كيف نوف   . الجسد الممجد  =الحياة   . الجسد الحالي  =المائت  

 : ١فـي   ("     ذاك أفضل جـداً      .لي إشتياق أن أنطلق وأكون مع المسيح      " اآلية الشهيرة   
إكتشف ، و لنتصور مريضاً يعانى من أالم مبرحة في بطنه تجعله ال ينام          . . لنفهم هذا  ).٢٣

ن  هو قطعاً سيشتهى هذا اليوم الذي يتخلص فيه م         ،أن هناك حل جراحي يخلصه من أالمه      
 لكن كلما إقترب يوم العملية الجراحية قطعاً سيخاف من فكرة العملية ويتمنـى لـو                ،أالمه

 ونشتاق لهـذا    )٢آية  (وجدت طريقة أخرى وهكذا نحن نئن من أالم هذا الزمان الحاضر            
 والحظ أن بولس لو لـم       ).٤( ولكننا نئن أيضاً من فكرة الموت        ،المجد الذي وعدنا به اهللا    

 لما كان   ، ولو لم يكن في داخله أي ذرة خوف من الموت          ،موت على اإلطالق  يكن يخاف ال  
أي " ألننا نحن األحياء نسلم دائماً للموت من أجل يـسوع   " )١١ : ٤كو ٢(قوله في آية      

   .بمعنى تقديم نفسه ذبيحة حب للمسيح
   

  .لكن الذي صنعنا لهذا عينه هو اهللا الذي اعطانا ايضا عربون الروح و- :٥آية 

 وهذا نفهمـه ممـا      . أي صنعنا ليكون لنا جسد ممجد غير فاسد        =الذي صنعنا لهذا عينه     
 بينما هو مختبئ في نقـرة       ،حدث من لمعان وجه موسى إذ رأى جزءاً بسيطاً من مجد اهللا           

أعطانـا   . واهللا يكلمهما وجهاً لوجه دائمـاً ، فماذا كان حال آدم وحواء في الجنة،في الجبل 
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 فنحن  . العربون هو سداد جزء من الدفعة يضمن سداد الدفعة كلها          =روح  أيضاً عربون ال  
 حين يقتادنا المسيح إلى ينابيع      )١٧ : ٧رؤ  (في السماء سنحصل على اإلمتالء من الروح        

 وما نحصل عليه من ثمار الروح القدس اآلن من فرح وسالم ما هو إال عربون                .ماء حية 
 . هذا ألننا تذوقنا العربون اآلن=واثقون  . الروحما سنحصل عليه في السماء إذ نمتلئ من

وبواسطة نعمة الروح القدس وعمله يتخلص المؤمن من الخطية ومـن نتائجهـا أي مـن                
 فإننا في المعمودية نتخلص من أثار الخطية األصلية وبالتبكيـت المـستمر          ،الموت األبدي 

 أي تكون لنا حياة     ، الخطية على الخطية يقودنا الروح للتوبة فنتخلص من الموت الناتج عن         
 والروح القدس هو الذي يشهد لنـا بـالميراث الـسماوي            .اآلن هي عربون الحياة األبدية    

   . هو الضامن للوعد،ويضمن لنا حصولنا على الجسد الممجد
  

نحن مستوطنون في الجسد فـنحن       و عالمون اننا  و  فاذا نحن واثقون كل حين     - :٦آية  

  .متغربون عن الرب

 هـذا  . وال نرى ملكوته، ال نراه وجهاً لوجه، أي ال نراه في مجده =ن الـرب    متغربون ع 
 نحن اآلن كمن إشترى بيتاً في أمريكا ومعـه وثيقـة الـشراء              .طالما نحن في هذا الجسد    

   ٥راجع اآلية = ويسمع عن البيت دون أن يراه واثقون 
  

  . الننا بااليمان نسلك ال بالعيان- :٧آية 

 )٢٠ : ٣٣خر  (" ال يراني اإلنسان ويعيش     " مكننا أن نرى الرب عياناً      في هذه الحياة ال ي    
 نراه كما هـو     . وفى السماء نرى اهللا عياناً     ،ولكننا نسلك في هذه الحياة الحاضرة باإليمان      

  )١٢ : ١٣كو ١ + ٢ : ٣يو ١(
  

  .نستوطن عند الرب ونسر باالولى ان نتغرب عن الجسد و فنثق- :٨آية 

 ولكن  . حياتنا األرضية لكي نذهب ونقيم على الدوام قريبين عند الرب          نحن نأمل أن تنتهي   
 نكـون فيهـا     ، غالباً يشير للحالة بعد الموت وقبل القيامة العامة        =نتغرب عن الجسد    قوله  

 فالمؤمن حين ينتقل لن يدخل المجد مباشرة بل         ، لم نلبس بعد الجسد الممجد     ،روح بال جسد  
 ولكن في هذه الحالة أيضاً      .د بجسده الممجد وتكتمل سعادته    ينتظر اليوم األخير ليدخل المج    
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 وسـيكون   ،وقبل الحصول على الجسد الممجد سيكون أكثر سعادة من حالته على األرض           
  .مستوطناً عند الرب

  
  . لذلك نحترس ايضا مستوطنين كنا او متغربين ان نكون مرضيين عنده- :٩آية 

رب ألننا فيما بعد سنظهر أمام المـسيح الـديان   لذلك فإننا نحاول بكل إجتهاد أن نرضى ال      
   ووقوفنا أمامه أكيد،لكي يأخذ كل منا جزاؤه بحسب أعماله

  

 النه ال بد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجـسد                 -١٠آية  

  .بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا

  .امة العامةهنا نرى حقيقة الثواب والعقاب بحسب األعمال في القي
 إذن فلنهتم بأن نرضى اهللا ، طالما هناك يوم سنجازى فيه- :١٠ – ٦تعليق على األيـات   

بعـد  =  أو بعد دخولنا إلى الفردوس      .مستوطنون في الجسد  = سواء ونحن في هذا الجسد      
 أي ال يشغل بالنا سواء كنا هنا أو هنـاك إال            .أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب      

 ونفهم أن   . ويمكننا أن نتأمل في هذه األيات بطريقة أخرى        .ضيين عند الرب  بأن نكون مر  
 وأن المتغـرب   ،الذي يستوطن هذا الجسد هو من يحيا طالباً أن يمتع جسده بما ليس خطية             

 مانعاً عن نفسه كل لذة فـي العـالم          ،عن الجسد هو من يعيش يقمع جسده ويستعبده ويذله        
 إذ كلما   . فهؤالء يكونوا كمن إستوطن عند الرب من اآلن        ،)كاألباء الرهبان والسواح مثالً   (

 وسواء من تغرب أو من إستوطن في هذا .يقمع اإلنسان جسده يتذوق باألكثر أفراح السماء    
وكون أن المؤمن يحرم نفسه من كل ملذات         .الجسد فعليه أن يهتم بأن يرضى الرب دائماً       

"  في السماء يتفق مع قول السيد المسيح العالم حتى يزداد فرحه بالرب هنا على األرض أو    
  )٣٩ : ١٠مت ( ومن أضاع حياته من أجلى يجدها ،من وجد حياته يضيعها

  

 اما اهللا فقد صـرنا ظـاهرين لـه         و  فاذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس       -١١آية  

  .ارجو اننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم ايضاو

في مخافة الرب ألننا نعلم أنه سيجازى كـل          نحن نسلك    =فإذ نحن عالمون مخافة الرب      
 فمن يعرف قداسة اهللا وعقاب الخاطئ ورعب يـوم الدينونـة            ،واحد بحسب ما كان عمله    
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 ، من يعلم أن قداسة اهللا وغضبه من الخطية وصل لصلب المـسيح    ،سيخاف أن يعمل الشر   
 .ية ونتائجهـا   كلما عرف أحد قداسة اهللا يرتعب من الخط        ،فهو نار آكلة وينتقم من الخطية     

   =نقنع الناس  هو ال يمتنع عن عمل الشر فقط بل .وبولس يقول هنا أنه يعرف كل هذا
  بتعاليمه يقنع الناس أن يتركوا الخطية حتى ال يهلكوا في ذلك اليوم    )١
 فـإذا   . والخادم النقي يكون مقنعاً في تعاليمه      ،يرى الناس نقاوته فيكون كقدوة لهم     ) ٢

وأمـا اهللا    . الخادم وبين حياته الشخصية ال يكون مقنعاً للناس        حدث خالف بين تعاليم   

 صـار   =فقد صرنا ظاهرين له وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضـمائركم أيـضاً               
 ويرجـو أن يعـرف شـعب     ،ظاهراً أمام اهللا بحياته ونقاوته التي سيكافئه اهللا عليهـا         

لكذبة هو هنـا ال يتفـاخر        بل ليجاوبوا الرسل ا    ،كورنثوس هذا حتى ال يتعثروا بسببه     
 وغرضه أنه يريد أن يثبـت صـحة         ، بل يدافع عن نفسه ضد من يشككون فيه        ،بنفسه
 هو يريد أن تكون طهارته وإخالصه ظاهرين أمامهم ليدافعوا عنه أمام الرسل           .تعاليمه
  .الكذبة

  
كون  الننا لسنا نمدح انفسنا ايضا لديكم بل نعطيكم فرصة لالفتخار من جهتنا لي             -١٢آية  

  .لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه ال بالقلب

 إنما نعطيكم ما تجاوبون به علـى مـن          ،ليس كالمي عن إخالصي هللا ولكم هدفه اإلفتخار       
 أي بالـسطحيات    =هؤالء الـذين يفتخـرون بالوجـه         .يفترون علينا فال تتعطل الخدمة    

   والمقصود .الوجه= والمظهر الخارجي 
  ون أنهم يحبونكم ظاهرياً وليس من قلبهم مثلى   هؤالء الكذبة الذين يدع )١
هؤالء الذين يفتخرون بما هو منظور وما هو مكشوف للعيـان ويمارسـون مـا               ) ٢

ال        .يعملون ألجل محبة الكرامة بينما هم فارغون داخلياً بـال أعمـال صـالحة             

هتمـون   فهـم ال ي    ، ما يفتخرون بـه    ، فليس لديهم حقيقة   ، فضمائرهم تدينهم  =بالقلب  
 فمن يهتم بهذا تكون له حياة مقدسة هي صـورة           ،بالصفات الجوهرية وراحة الضمير   

  .المسيح
  

  . الننا ان صرنا مختلين فلله او كنا عاقلين فلكم-١٣آية 
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٤٤  

إذا كان =  صرنا مختلين .إننا نفعل ما نفعله بكل إخالص ولسنا نقصد شيئاً من النفع الذاتي       
 ، كما لو كنا نعمل عمل المختلين إذ نثنى على أنفسنا          ،نفسنايبدو لكم كالمنا هذا أنه مديح أل      

فإنه على الرغم من أن عملنا هذا يمكن أن يفهم منكم هذا الفهم السئ ويمكن أن يحكم علينا                  
 =فلله  = منكم كمختلين إالّ أن كل ما نفعله بغض النظر عن أحكامكم فإننا نفعله لمجد اهللا                

نون بما قلته لكم ويكون لكم هذا سبباً لخالص نفوسكم          فحينما تعرفون صدق رسوليتى ستؤم    
 إذا كنا في نظـركم نتـصرف بحكمـة وإتـزان            =وإن كنا عاقلين فلكم    .ومجداً إلسم اهللا  

 ويكون كل ذلك من أجل نفعكم لكي تتعلموا منـا           ،وتواضع فبهذا تكونون قد عرفتم من أنا      
  . واثقين في صحه تعاليمي،كقدوة

   
سيح تحصرنا اذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات الجل              الن محبة الم   -١٤آية  

  .الجميع فالجميع اذا ماتوا

 محبة المسيح تحصره  فألن  .. . وهنا يقول لماذا   . أنه يعمل كل شئ لمجد اهللا      ١٣معنى آية   
 هذه المحبة التي أدت بالمسيح أن يموت عنا         ، يراها في كل خطوة في حياته      ،أي تحيط به  

 – ٧ : ٦رو  ( وبهذا غفرت خطايانا     )في المعمودية (تنا جميعاً في شخصه      وكأننا م  ،جميعاً
 ومن مات لن يطلب كرامة . فبالمعمودية نتحد مع المسيح المصلوب في موته وقيامته ).١٠

 لو كانت أعيننا مفتوحة مثل بولس سـنرى أن          . لذلك هو لن يهتم إن حسبوه مختل       ،زمنية
 .فيه محبة المسيح التي تريدني أن أصل للسماء        حتى لو مؤلم سنرى      ،كل حدث في حياتنا   

 : ١٦يـو   (نحن محتاجين لخلوة يومية نسمع فيها صوت الروح القدس يحدثنا عن المسيح             
 ١٦يو  (" أراكم فتفرح قلوبكم  "  فالمسيح يعطينا الفرح     . فنكتشف محبته في كل تصرف     )١٤

 .ادل الحب معه فنشبع به     ونتب ).٣٣ : ١٦يو  ( والغلبة   )٢٧ :١٤يو  ( ويعطينا السالم    )٢٢:
 وهذا قـد يـستوجب      ، لكن عطايا المسيح هدفها وصولنا للسماء      .هو يشبعنا روحياً ومادياً   

 : ١٢عب  ( ولذلك فهو يسمح ببعض األالم لمن يحبهم ليتأدبوا          ،التأديب حتى نصلح للسماء   
بنـا  الـخ ألحب  .. . مال وصحة وأمالك   ، ولكن لو أغدق المسيح علينا من خيرات الدنيا        ).٦

 ، هنا بولس يريد أن يقول أنا أمام هذا الحب من المسيح الذي مات ألجلى              .العالم وتعلقنا به  
  . أنا مستعد أن أكون أمامكم كمختل ليتمجد إسمه،ويعطيني كل شئ

  



   إلى أهل آورنثوس الثانيةبولس الرسولرسالة 

  

٤٥  

 وهو مات الجل الجميع كي يعيش االحياء فيما بعد ال النفسهم بل للذي مـات                -١٥آية  

  .قام والجلهم

سفينة بدأت في الغرق فأنزلوا الركاب في قوارب النجاة حتى تبقـى             -:قصة تشرح األية    
 وكان أحـد الـراكبين قـديس        . وآخر قارب لم يكن فيه مكان سوى لراكب واحد         ،راكبين

 . فأصابت القديس فبكى الشرير خوفاً من الموت       ، وأجرى قائد السفينة قرعة    .واآلخر شرير 
 ولما عاد لمدينته كان كلما يريـد أن         .نجافقال له القديس خذ مكاني وعش بحياتي ووافق و        

 وهو اآلن يحيا ولكن بحيـاة       ،يصنع الشر يذكر أنه كان من المفروض أن يكون اآلن ميتاً          
 هذا القديس الذي غرق مع المركب هو المسيح الذي          . فكان يمتنع عن الشر    ،الرجل القديس 

 وصارت لنـا    ، المسيح  وهذا الشرير هو أنا وأنت الذين خلصنا بموت        .مات ليعطينا حياته  
 نحـن   . فماذا نقدم له إالّ حياتنا كلها فهو الذي أعطى لنا الحياة           )١٠ : ٥رو  (حياته بقيامته   

 لذلك علينا أن نسلك كما      .ال نعيش األن ألجل أنفسنا بل ألجل من مات وقام ليعطينا حياته           
  . ألننا مدينون بحياتنا للمسيح،يرضيه

  

ان كنا قد عرفنا المسيح حسب       و ف احدا حسب الجسد    اذا نحن من االن ال نعر      -١٦آية  

  .الجسد لكن االن ال نعرفه بعد

 لن نتعامل مع أحـد      ، بعد ما قدمه المسيح إذ مات ومتنا فيه        =ال نعرف أحداً حسب الجسد      
 أي على أساس الجنس الذي ينتمي إليه أو غنـاه وفقـره، حكمتـه أو             ،على أساس جسدي  

 فنحترم هذا لغناه أو حكمته ونحتقر هذا لفقره أو ،يس جسدية عموماً لن تكون لنا مقاي    ،جهله
 والسبب هو أننا كلنا متنا مع المسيح فـي          . أو نجامل هذا ونحبه بسبب قرابة جسدية       .جهله

 فكيف أحتقر الفقير والمسيح يحيا فيه كما يحيا         ، وصارت لنا جميعاً حياة المسيح     ،المعمودية
 لذلك ال بـد  .رنا جميعاً صورة المسيح الذي يحيا فينا ص،في لقد صار الجميع خليقة جديدة 

    وإذا كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد .أن نحب كل أحد ونهتم بخالص نفسه
قد تعنى إذا كنا سابقاً قبل أن نؤمن قد عرفنا المسيح معرفه ظاهرية بحـسب مـا                  )١

 ، بهـذه الطريقـة     لن نعرف المسيح   =لكن اآلن ال نعرفه بعد       .تقدمه لنا حياته المتواضعة   
 لذلك لم يدع المسيح مـريم المجدليـة أن          .تعالوا إذاً لنعرفه كإله جبار قادر على كل شئ        

 كان كل ما تريده مـريم أن تكفـن          .تلمسه إذ كان لم يرتفع في نظرها عن مستوى الجسد         
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 لذلك كان ال يمكن     ، تحبه كإنسان وليس كإله جبار     ، هي تحبه ولكن بطريقة خاطئة     ،جسده
 ونحن حتى نتالمس معه فليكن لنا اإليمان الصحيح بأنه إبن اهللا القـادر              .تتالمس معه أن  

   .على كل شئ
ألنكـم  " هناك من يطلب المسيح فقط ألجل بركات مادية ومثل هذا يسمع صوته              )٢

 فالمسيح يطلب أن نعرفه لشخصه المشبع لنا نفـسياً    ).٢٦ : ٦يو  (أكلتم من الخبز فشبعتم     
أطلبوا أوالً ملكـوت اهللا وبـره       " ونهتم باألكثر بالروحيات والسمائيات      .وجسدياً وروحياً 

 من ال يزال يعرف المسيح لما يحصل عليه من منفعة           ).٣٣ : ٦مت  (وهذه كلها تزاد لكم     
 في هذا العالم فهو لم يعرفه بعد 

 كما لـو    ، وأن اهللا ال يتدخل    ، ومؤامراته .ما زال هناك من يتكلم عن قوة الشيطان        )٣
  . ومن يفكر هكذا لن يعرف المسيح. ضعيفاً أمام حيل الشيطانكان اهللا

 هذا يتصور أن    ، ال حول له وال قوة إذ هو مسيحي        ،من يظن في نفسه أنه ضعيف      )٤
 ولكن مثل هذا عليه أن يعرف أن المسيح حينما ال يتـدخل فهـو يريـد                 .المسيح ضعيف 

 ، مهما كانت األمـواج عاليـة       فالسفينة ال يمكن أن تغرق طالما المسيح فيها        .األمور هكذا 
 .وهذا ما تصوره التالميذ أن المسيح غير مهتم بهالكهم

 بينمـا أن    ،ربما أن بعض المعلمين المتهودين إفتخروا بأنهم رأوا المسيح بالجسد          )٥
 بـل   ، ولكن اليهود رأوه بالجسد ولم يـستفيدوا       . فهم إذاً أفضل منه    ،بولس لم يراه بالجسد   

 مثل هذه العيون تراه في      ، بل أن نراه بعيون القلب النقية      ، تفيد  الرؤية الجسدية ال   .صلبوه
  .مجده وتعرف حقيقته وليس بحسب الجسد

من يتصور أن مقياس قوة المسيح ومحبته هي أن يعطينا أمواالً وصحة ومراكـز          )٦
الخ من له مقاييس زمنية هو غير فاهم فالمسيح لم يعدنا بأشـياء             .. .ونصرة على أعدائنا  

 ،المسيح لو أراد ألعطاك أمـوال الـدنيا       " في العالم سيكون لكم ضيق      "  قال   مثل هذه بل  
 ربما من تزيد أموالـه يتعلـق        .وصحة كاملة ولكن هل يساعدك هذا في أن تصل للسماء         

 وهدفها أن نـصل     ، لذلك فعطايا المسيح القوى هى بحساب      .باألرض وال يريد أن يتركها    
 وفـرح عجيـب   ،وسط أالم وإضطهادات العالمللسماء وعطاياه اآلن سالم يفوق كل عقل       
 .عطاياه عطايا روحية. .يعطينا إشتياق ألن يكمل فرحنا في السماء
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 وصـار مـصدر     ،بولس تخلى هنا عن كبريائه وفخره كيهودى بإنتسابه إلبراهيم         )٧
 فخره هو حياته الجديدة في المسيح 

 ويساعدنا على هذا نقاوة     ، كإله جبار قادر على كل شئ      ،إذاً فلنعرف المسيح بطريقة جديدة    
 ، ولنعرف الناس ونحبهم حباً روحياً حتى لو كانوا أقرباء لنا جـسدياً       .قلوبنا لنراه في مجده   

 أو نحتقـر    ، ال تجذبنا فلسفة إنسان أو غناه وال نخشى عظمة أحد          ،نشتهى خالص نفوسهم  
  .الضعيف فالكل صار واحداً في المسيح

  
فهو خليقة جديدة االشياء العتيقة قد مضت هـوذا          اذا ان كان احد في المسيح        -١٧آية  

  .الكل قد صار جديدا

 فقد قمنـا معـه      ،إن كنا قد متنا مع المسيح إذ آمنا به وإتحدنا بموته وقيامته في المعمودية             
 لقد حصلنا على    ، أما حالتنا القديمة التي خلقها فينا ناموس الخطية فقد إنتهت          ،كخليقة جديدة 

 المؤمن  .وعبادة جديدة ومواعيد جديدة وحياة جديدة في عهد جديد        نفس جديدة وجسد جديد     
وِلد من جديد في عالم جديد يختلف عن عالم الخطيئة األول وصـار لـه دوافـع جديـدة                   

 أما المسيحية فتعطى حياة    ، األديان األخرى تعطى وصايا وتعاليم     .وأهداف جديدة في الحياة   
 فالمسيحية لم تـأت     ،ليم لن تصلح الطبيعة الخاطئة     فكثرة التعا  .جديدة غير الطبيعة الخاطئة   

 الحياة الجديدة هـي حيـاة   . هي تغيير جذري،طبيعة جديدة و بتعاليم جديدة بل بحياة جديدة    
مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا         " المسيح في وهذه حصلناُ عليها بالمعمودية       

  أن اقبل أن أموت وأصلب عن          إذاً حتى أتمتع بحياة ال     .)٢٠ : ٢غل  (" في على مسيح في
 وأقبل الصليب الـذي     . أصلب مع المسيح فأقوم معه بحياة جديدة هي حياته         ،شهوات العالم 
يضعه على.   

  -:  لقد صار لنا مفاهيم جديدة لكل شئ =هوذا الكل قد صار جديداً 
فنا أن تكون لنا كنوز      وصار هد  ،  كان هدفها زيادة أموالنا وكنوزنا على األرض        -:الحياة  

  . وهدف حياتي هو مجد المسيح اآلن،في السماء
  . وصار اآلن وسيلة نحيا بها بل نزهد فيه.  كان هدف نجرى وراءه-:العالم 
  . فصار روحياً. كان في اإلمتالك-:الفرح 
  . كان لخسارة مادية وصار اآلن بسبب خطيتي  أو هالك نفس أحد-:الحزن 
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صرنا نفهم أنه البد    ، و  كان اإلنسان يتصادم مع اهللا لو إنتقل أحد أقاربه         -:العالقات العائلية   
 وكلنا  في المسيح     ، بل هم إذا إنتقلوا فهم في السماء       ،أن أحب اهللا أكثر من محبتي ألقربائي      

  .سواء من في السماء أو من على األرض
  . وصار تأديب لنا،صار  شركة مع المسيح في صليبه و كان عقوبة-:األلم 

 وصارت لطلب التعزيات الروحية لقد صار  المسيحي         ، كان لطلب الماديات   -:معرفة اهللا   
  .منشغالً ال بما يرى بل بما ال يرى

  
اعطانـا خدمـة    ولكن الكل من اهللا الذي صالحنا لنفسه بيـسوع المـسيح           و - :١٨آية  

  . المصالحة

ـ  وأعطى لنا نحن الرسل      .كل هذا جاء لنا من اهللا بيسوع المسيح         أي  =ة المـصالحة    خدم
 التي أسسها وأتمهـا الـسيد       ،أعطى لنا أن نكرز ونبشر لكي نخدم هدف المصالحة مع اهللا          

 وهدف كل منا أن نعمل  لنصالح الناس مع اهللا بأن نشهد هللا ولمحبته .المسيح على الصليب
  .للبشر

 على الخادم أن يقنع الناس أن طاعة الوصـية هـي الطريـق               -١  -:خدمة المصالحة   
  .  قبول الصليب كعالمة حب من اهللا-٢        .يقبلني اهللا ويتصالح معيل

 وعجيب أن القاضي يرجو المتهم أن يقبل        ،اهللا يرسل رسله وخدامه ليصالحوا الناس عليه      
  فالشيطان يصور أي ألم يقع علينا أنه بسبب قسوة اهللا ويخفى   السبب الحقيقي وهو .العفو

حول لي العقوبة   "خدمة المصالحة هي أن نشرح  للناس أن اهللا        و.أن األلم ناتج عن خطايانا    
 كأب يـؤدب أوالده      ،لقد صار األلم  عالمة محبة من اهللا       "  القداس الغريغورى   . .خالصا

 وان ، أما الشيطان  فيصور لنا األلم  أنه قسوة  من اهللا.بسبب اإلنحراف  الموجود  داخلهم
 والخـادم  عملـه  أن    . هو يوقع  بيني وبين اهللا،ضاهللا لو كان  يحبني  لشفاني  من المر   

  -:يعلم الكل  كيف  يجاوبون الشيطان على هذا الفكر الخاطئ 
  ....ليس بالشفاء وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمة تخرج" فلنقل  مع المسيح  -١
 فهل اهللا كان ال يحب المسيح  وهو على          ،لو كان األلم عالمة  عدم  محبة من اهللا          -٢

 وصار  شركة  ألم مع المسيح  المصلوب           ،بعد المسيح تغير مفهوم األلم     .الصليب
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بل كان هـذا    ! وهل كان اهللا  ال يحب بولس  بسبب أن هناك  شوكة  في جسده ؟                
 . وهكذا كان أ لم أيوب  طريقا لكماِله،ليكمل بولس

في بل المسيح يحيا      . .مع المسيح صلبت  " األلم هو وسيلة  ُأصلب بها فأنفذ اآلية          -٣
" 

 : ٨رو  (" من تألم  معه يتمجـد معـه         " صار الصليب  واأللم  طريق  األكاليل          -٤
١٧( 

  كل ما حصلنا عليه  من بركات  كان بسبب المصالحة  التـي  عملهـا     =صالحنا لنفسه   
  .المسيح لنا مع  األب

  
 لنفسه غير حاسب لهم خطايـاهم      لعالمامصالحا   لمسيحاي ان اهللا كان في      ا -: ١٩آية  

  .لمصالحةااضعا فينا كلمة وو

اهللا كـان    .المسيح وحده هو الذي يستطيع أن يعمل هذه المصالحة  بحكم أنه اإلله المتأنس             

 فالمسيح لم يكـن     ، أي أن اهللا كان  متحداً مع المسيح        =في المسيح  مصالحا العالم لنفسه       
كان  أن  يعمـل        فليس من حق  إنسان  مهما         ،إنسانا عادياً بل هو اهللا  الظاهر في الجسد        

  تشير  إلى أن المسيح لم يتم عمل الفـداء            =وقوله اهللا كان  في المسيح        .هذه المصالحة 
 كان =غير حاسب  لهم خطاياهم  .كإنسان  بل تعنى أن اإلله المتأنس  هو الذي قام بالفداء       

صال  والموت هو إنف   ، فخطايانا  كانت عقوبتها الموت     ،هذا بالفداء  أي بموت المسيح  عنا       
عن اهللا  بسبب الخطية  فكيف يحل اهللا  المشكلة  ويعيد الحياة لإلنسان ؟  هل يقول  إذهب                      

لذ لك  كـان البـد أن   !  وهل يقبل أن يعود لإلتحاد بإنسان  ملوث ؟ ،مغفورة لك خطاياك 
واضـعاً   .بعد ذلك  يتحد بنا  بعد  أن تبرأنا  فتعود  لنا الحياة               و     ،يموت المسيح  ليغفر   

 أيضا  يضع  في أفواه        .  يعطينا شعوراً  داخلياً  بالغفران  فنشكره         =نا كلمة المصالحة    في
  .خدامه  الكلمة  المناسبة  ليصالحوا الناس علي اهللا

  

تـصالحوا   لمسيحاكان اهللا يعظ بنا نطلب عن        لمسيحاذا نسعى كسفراء عن     ا -:٢٠آية  

  .مع اهللا
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 وألن اهللا أرسلنا  كرسـل  لنخـدم عمـل            ،الحة قال واضعاً فينا كلمة  المص      ١٩في اآلية   
هنـا فالـسفير     و.  لنقنع الناس   أن يتصالحوا مـع اهللا         =نسعى كسفراء   المصالحة فنحن     

 نرجو  =نطلب عن المسيح     .يقدم صورة المسيح للناس   ، و المثالي  هو من يحيا المسيح فيه      
 والرسـل   .قبل  العفو   مرة أخرى عجيب أن القاضي  يرجو المتهم  أن ي           .نيابة عن المسيح  

عملهم  دعوة الناس  أن يكفوا عن الخطية  ويقبلوا  أن يعيـشوا  فـي الحيـاة الجديـدة                       
 وعلينـا أن نمـد      ، وقَدم لنا حياة جديدة    ، اهللا قدم  دمه  لغفران الخطية       ،فيتصالحوا  مع اهللا   

نا ويعطينا حياته     فالمسيح يحيا في   .أيدينا لنقبلها  ونعلن  الموافقة  على أننا  نرفض الخطية           
قرار أن نمـوت     و )٢٠:٢غل    ( لكن هذا لمن  قبل أن يموت مع المسيح           ،كحياة جديدة لنا  

 ومن يحمل حياة المسيح فيه يكـون سـفيراًَ للمـسيح حـامالً     .مع المسيح هو قرار التوبة   
  .صورته أمام العالم

  
  يهفهللا ا الجلنا لنصير نحن بر طية خطيةخالنه جعل الذي لم يعرف  - :٢١آية 

 فيكون المعنـى أ ن اهللا جعلـه         ،كلمة خطية تترجم  أيضا ذبيحة خطية       = خطية.... .جعل
 ألنه في مكان    . ولكن األ قرب للتصور أن اهللا جعله ممثالً للخطية  والخطاة           .ذبيحة خطية 

فما يقصده الرسول هو أن اهللا جعل المـسيح  ممـثالّ             ).١٣:٣غل  (أخر يقول صار  لعنة      
والكلمـة  " وهذه تماثل قول الكتـاب      .  صورة الخطية واللعنة    ،أقسى صورها للبشرية  في    
 بل صار الجـسد هـو       ، فكما أنه صار جسداً دون أن يفقد الهوته        )١٤:١يو  (صار جسداً   

 ولبس صورة اللعنة إذ قبل أن       ، هكذا هو لبس كل خطية للبشر وحملها عنا        .الظاهر أمامنا 
 كـل هـذا دون أن       )٢٣:٢١تث  (لى خشبة   يصلب والكتاب  يقول ملعون كل من علق ع        

 ألن قولـه خطيـة يـشير لحالـة          ، والحظ أنه قال خطية ولم يقل خطايا       .يتخلي عن بره  
 هذا حمله عنا المسيح وواضح أن اللعنة دخلـت لنـا            .اإلنحطاط التي وصل إليها اإلنسان    

   . وكل هذا حمله عني المسيح بصليبه،بسبب الخطية
 حينمـا  .ا كان المسيح ممثلنا في الخطية صار ممثلنا في البر     كم =لنصير نحن بر اهللا فيه      

 لكن برنا ليس من ذواتنا بل البـر الـذي فـي             .إتحد بنا وهو بار بررنا أي صيرنا أبراراً       
   . اهللا يرانا في المسيح أبراراً إذ نحمل بره.المسيح
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ـ                 ا أن تحقـق    ومعني هذه اآلية في عالقتنها مع ما سبق أنه لقد أصبح مـن الـسهل علين
المصالحة مع اهللا ألن المسيح الذي لم يعرف الخطية أي لم يرتكبها سـمح اهللا أن يحـاكم                  

 أو لكي نصير نحن     ،ويدان كخاطئ من أجلنا حتى يمكن لنا نحن أن نصير أبراراً لدى اهللا            
 ، إن عبارة بر اهللا تعنى أن صفة البر هي من صـفات اهللا             .بر اهللا بواسطة إتحادنا بالمسيح    

 وكذلك فإن الرسول لم يقل هنا لكي نصير براً بل           .ن من ناحية أخري قد وهبها للبشر      ولك
 وقولـه خطيـة   .قال نصير بر اهللا وذلك لكي يشير إلي عمل النعمة التي تهب لنا هذا البر            

  .قوله بر أي أنه أعطانا كل بره، ومجردة أي أنه حمل كل أنواع خطايانا
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  اإلصحاح السادس
  .عاملون معه نطلب ان ال تقبلوا نعمة اهللا باطالفاذ نحن  - :١آية 

 فنرجو منكم أن تظهروا سلوككم ، وإذ كنا نعمل مع اهللا في خدمة المصالحة=عاملون معه 
 فهناك من يأخذ حيـاة      .وتصرفاتكم ما يثبت أنكم لم تقبلوا نعمة اهللا وعطية المصالحة عبثاً          

 وهـم لـن     ،في ال يأتى بثمر يقطعه    كل غصن   " المسيح ثم يرفضها ويرتد لخطاياه فيهلك       
 وبهذا تستمر   .ال ينخدعوا بالمعلمين الكذبة   ) ٢بحياة التوبة                   ) ١تكون لهم ثمار إالّ       

  .المصالحة بين اهللا والمؤمن
  

في يوم خالص اعنتك هـوذا االن وقـت          و  النه يقول في وقت مقبول سمعتك      - :٢آية  

  .مقبول هوذا االن يوم خالص

 الرسول يقصد به أن المسيح قد جاء وأتم         =في وقت مقبول     ).٨ : ٤٩أش  (اإلقتباس من   
 . هو يوم قبلنا المسيح   =في يوم خالص    الفداء وأرسل لكم رسالً لتؤمنوا وتتوبوا فال تهلكوا         

 ويوم الخالص هو اليـوم      ،فالوقت المقبول هو فداء المسيح الذي تم وبه حدثت المصالحة         
 والحظ معونة   . أو بالتوبة للخاطئ   ،اء باإليمان لغير المؤمن   الذي نقبل نحن فيه المسيح سو     

 ومعنى اآلية إنتهز الفرصة فربما تكون هذه الفرصة هي آخر .أعنتك= اهللا لمن يرجع إليه 
 . واهللا ال يرسل خداماً أو رسالً كل يوم يدعونك للتوبة          ، من يضمن الغد   ،فرصة في عمرك  

  .وربما ال تكون في الغد فرصة للتوبة
  

  . لسنا نجعل عثرة في شيء لئال تالم الخدمة و- :٣آية 

 وهذه اآليـة    . يظهر بولس أمانته في خدمته للرد على من يهاجمونه         ١١من هنا حتى اآلية     
 لذلك نهـتم بـأن ال       . أي نحن عاملون مع اهللا حتى تتم خدمة المصالحة         .١مرتبطة باآلية   

   .خدمةيكون في خدمتنا ما يعثر اآلخرين حتى ال تتعطل ال
  

 بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام اهللا في صبر كثير في شدائد في ضرورات                - :٤آية  

  .في ضيقات
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 ومهما كانت صعوبة    ، وعلى نقص إحتياجاتنا الضرورية    ،ندرب أنفسنا على إحتمال الشدائد    
 فربما لـو تـذمرت      . وسأقابلها بالشكر والرضا   ،الشدائد التي أواجهها لن أشتكى أو أتذمر      

 علينا أن   . فكم وكم يكون علينا    ،إذا كان اهللا قاسياً هكذا على خدامه      . .ثر اآلخرين قائلين  يتع
  .نشترك مع المسيح في صليبه في رضى

  
  . في ضربات في سجون في اضطرابات في اتعاب في اسهار في اصوام- :٥آية 

و أ. )٤١ – ٢٣ : ١٩أع  ( كما حدث في أفسس      =إضطرابات  . صورة لما إحتمله الرسول   
  .عندما كان اليهود يثيرون ضده الوثنيون في كل مكان، ويثورون هم عليه

   
  . في طهارة في علم في اناة في لطف في الروح القدس في محبة بال رياء- :٦آية 

 =في الروح القدس     . معرفة المسيح بالحق   ، حكمة إلهية روحية ومعرفة الحق     =في علم   
  لم واألناة والمواهب الروح يعطيه الع،هو يعمل بالروح القدس

   
  .لليسار و في كالم الحق في قوة اهللا بسالح البر لليمين- :٧آية 

في قـوة اهللا   بل بالكالم الذي يقدمه اهللا لنا       ، ال نكرز بكالم غش أو خداع      =في كالم الحق    

 فقوة اهللا تساندني ويكون لكالمي تأثير جبار        ، فأنا لست ضعيفاً   ، نخدم مستعينين بقوة اهللا    =
سـالح  =  وأنا معرض لحروب لكن اهللا يعطى أسلحة لعبيده األمنـاء            .قلوب السامعين في  

 فهنـاك  =لليمـين   . هي أسلحة روحية تناسب حياة البر كاإليمان والرجاء والمحبة  =البر  
 هذه التي تأتى في أوقات الفرج والسعة والغنى ونجـاح الخدمـة وعمـل     ،ضربات يمينية 

 ونالحظ أنه اآلن هناك من فـي        . للكبرياء والبر الذاتي   وهذه تقود .. . والصحة ،المعجزات
 هي أوقات   =ولليسار   . أفراحهم ال يحضرها اهللا    ،أفراحهم ينسون اهللا ويشربون ويرقصون    

 واآلن نرى من فـي   . وهذه قد تقود لليأس    ،حروب الخطية أو أوقات الشدة والضيقة والفقر      
د اهللا يعطى بولس سالحاً مناسباً       لكننا نج  .ضيقته وحزنه يصرخ ضد اهللا ويخطئ في حقه       

 واهللا يعطيـه    ، فبولس ال يترك اهللا في الحالتين المؤمن كجندي يتمسك بـاهللا           ،في الحالتين 
  .سالحاً يضرب به يميناً ويساراً
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  .نحن صادقون وصيت حسن كمضلين وهوان بصيت رديء و بمجد- :٨آية 

ليس الخدام األمناء بتكريم مبالغ فيـه   وقد يلهى إب   ، هناك من يقابلنا بإحترام وتكريم     =بمجد  
 والـبعض يقابلنـا     =وهـوان    . أو ال يعطـوا المجـد هللا       ،فيفرحون به وينشغلون عن اهللا    

 ، وبولس تعرض لكثير من االتهامات الظالمة      .باإلستهزاء والسخرية كما من غير المؤمنين     
فـي أفـراحهم     والخدام األمناء تجد اهللا حاضـراً        . وقالوا أنه ليس برسول    ،بل والضرب 

ففي بعض  ( وتجده أيضاً في أمجادهم فهم ينسبون المجد كله هللا           )٧كما في آية    (وأحزانهم  
 وتجدهم في اإلهانات واألالم يشكرون اهللا إذ حسبهم مستأهلين          )األحيان إعتبروا بولس إلهاً   
  هم في هذه الحالة يعتبرون أنفسهم حاملين للصليب        )٤١ : ٥أع  (أن يهانوا من أجل إسمه      

  . نخدع الناس ونضلهم بتعاليم كاذبة=كمضلين  .معه
  

نحـن غيـر     و ها نحن نحيا كمـؤدبين     و نحن معروفون كمائتين   و  كمجهولين - :٩آية  

  .مقتولين

 ١٢ من هو نحن ال نعرف سـوى الرسـل ال            ، قال عنه البعض أنه مجهول     =كمجهولين  
 ولـدى   .هللا كاوالد هللا   لدى ا  =ونحن معروفون    .ونحن فعالً بال مراكز خطيرة في المجتمع      

 =كمـائتين    . نحن معروفون لدى المـؤمنين     . إن لنا رسالة خطيرة    ،كل من يحب المسيح   
 نبدو كمـن يـؤدبهم      . ومع ذلك ال نزال أحياء     ،نتعرض دائماً في خدمتنا للموت وللمخاطر     

 فاهللا أنقذ بولس مرات عديدة . ولكن مع ذلك ال نموت وال نقتل،الرب بتجارب ومحن كثيرة
 الناس يظنون أننا سنموت مـن كثـرة   .ل ما حدث في سجن فيلبى وكما أنقذه من الرجم     مث

  .محاوالت القتل لكن اهللا يعطينا حياة
   

 نحن نغني كثيرين كان ال شـيء لنـا         و نحن دائما فرحون كفقراء    و  كحزانى - :١٠آية  

  .نحن نملك كل شيءو

اخلي هو عطيـة الـروح       ولكن عندنا فرح د    . بسبب الضيقات وإرتداد البعض    =كحزانى  
 بـالكنوز الروحيـة     =ونحن نغنى كثيرين     . مادياً فبولس ال يقتني شيئاً     =كفقراء   .القدس

 نبدو كما لو لم يكن لنا شـئ         ).راجع قصة شفاء بطرس للمقعد على باب الهيكل       (السماوية  
 بل نملك كل ما يحتاجه المؤمنون من نعم وبركـات           ، لكن في الواقع نملك كل شئ      ،نملكه
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لنا كنـوز النعمـة     . )بطرس الذي ال يملك شيئاً أقام المقعد      (عطاها لنا اهللا لكي نهبها لكم       أ
أنا لحبيبـي   .. " .الفائقة وشركة المجد الداخلي وعربون ميراث الملكوت ولنا الحياة األبدية         

  " وحبيبي لي 
  

   .متسع لبناقمنا مفتوح اليكم ايها الكورنثيون ف - :١١آية 

 وتحدثنا معكم بكل صراحة في كل األمـور دون أن نخفـى             ،تبشيركم ل =فمنا مفتوح   إن  
 وكان يمكنه أن ال يتكلم ويتركهم لمصيرهم حين شتموه وأهـانوه ورفـضوا أبوتـه                .شيئاً

قلبنا .  لكنه في محبة مازال فاتحاً فمه لتعليمهم وتوبيخهم حتى ال يهلكوا           ،وأنكروا رسوليته 

لقد أهنتموني ولكنني سـامحت  . .قلب والمقصود هذه كما نقول فالن هذا كبير ال    =متـسع   
 ومتسع ألن يضمهم جميعاً ألحضان اهللا بمشاكلهم        . وهذه عالمة المحبة الصادقة    .وسأسامح

  .وإحتياجاتهم
  

  .لستم متضيقين فينا بل متضيقين في احشائكم - :١٢آية 

 متـضايقين،    فلو كانوا بعد ذلـك     ،إذا كان الرسول بهذه المحبة من ناحيتهم وبهذا اإلتساع        
 المغلقة وقـصد الرسـول أن       ، بل فيهم في قلوبهم غير المتسعة      ،فالعيب ليس في الرسول   

   .ال مكان لي في قلوبكم كما لكم مكان في قلبي. .يقول
  

  .كونوا انتم ايضا متسعين والديالجزاء لذلك اقول كما ف - :١٣آية 

 بل  ، وتقبلونا ،تدركون محبتى لكم   وإذا إتسع قلبكم س    ،قابلوا محبتنا لكم بإتساع قلب وحب لنا      
 هو يريدهم بهذا أن يرضوا      ، وهذه نصيحة أب ألوالده    .تقبلوا كل الناس بهذا القلب المتسع     

  .اهللا

   
ايـة   و االثـم  و مع غير المؤمنين النه اية خلطة للبر       يرن ال تكونوا تحت     -:١٥ ،١٤آية  

 للمـؤمن مـع غيـر       اي نصيب  و ليعالبمع   لمسيحلاي اتفاق   و. لظلمةامع   لنور ل ركةش

  .المؤمن
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 والرسـول   . يقدم لهم كلمة وعظ نافعة لهـم       ،بعد هذه المقدمة عن محبته يقدم لهم إرشاداته       
 ولكن هذه األيات تفهم أيضاً على أنها عن أي شـركة            ،يتكلم هنا بصفة خاصة عن الزواج     

ر األخالقية   كالتناول من على موائد الوثنيين أواإلشتراك في عاداتهم غي         ،عميقة مع الوثنيين  
 وال يمكن ربط    ، النير هو ما يربط حيوانين     =ال تكونوا تحت نير      .أو الزواج من أوالدهم   

والحـظ أن الثـور هـو مـن         . .هذا ممنوع بحكم الشريعة   (ثور قوى مع حمار ضعيف      
 ).الحيوانات الطاهرة إشارة للمؤمن والحمار هو من الحيوانات غير الطاهرة إشارة للوثنى           

 .مة األصلية تشير لمن هو بال فائدة أي بطال وأصبحت إسم شهرة للـشيطان              الكل =بليعال  
 ألنه في هذه الحالـة  .إذاً عليكم أن ال تقيموا عالقات وثيقة مع غير المؤمنين كالزواج مثالً   

 فال يـستطيع أن يباشـر العبـادة         ،يقع المؤمن تحت نير العالقة الزوجية مع غير المؤمن        
 وال شركة بـين  ، وإما أن نفتحها إلبليس   ،إما نفتح قلوبنا للمسيح    ف .الروحية بالصورة التامة  

 فكيف نخدم كالهمـا فـي       . فلكل منهما خططه التي ال يمكن التوفيق بينها        ،المسيح وإبليس 
  نفس الوقت 

  
اهللا الحي كما قال اهللا اني       يكلهاهللا مع االوثان فانكم انتم       هيكللاية موافقة    و - :١٦آية  

  .اكون لهم الهاً وهم يكونون لي شعباً و بينهماسير وساسكن فيهم

 فكيف . وصار اهللا يملك على قلوبنا.إنى سأسكن فيهم. .لماذا. . نحن هيكل اهللا=هيكل اهللا   
 إذاً ال   . هل تقدم عبادة ألوثان في هيكل اهللا       .نُدخل لقلبنا محبة الخطية التي هي عبادة أوثان       
 : ٢٦ال   + ٢٦ : ٣٧حـز   ( واإلقتباس من    .يجب أن يكون لألوثان أي موضع في قلوبكم       

  . هو لهم وهم له. والمعنى أن اهللا هو إله خاص بشعبه في إرتباط وثيق).١٢ ،١١
  

  .فاقبلكم جسانال تمسوا  واعتزلوا يقول الرب و لذلك اخرجوا من وسطهم- :١٧آية 

في قداسـة وال     إذاً لنحيا    .عليكم أيها المؤمنون أن تفصلوا بين أنفسكم وبين غير المؤمنين         
 ).٣٤ : ٢٠حز   + ١١ : ٥٢أش   + ٤ : ١٨رؤ  (نمس نجاسات الوثنيين فيقبلنا اهللا راجع       

 ولكل إنسان ترك خطية تملك علـى        ،وهذه اآلية تقال لكل إنسان يسير مع مجموعة فاسدة        
 ومثل هذا اإلنسان معـرض لـضربات        . فهو بهذا يحرم نفسه من وجود اهللا في قلبه         ،قلبه

   . الشر قبل أن تأتى الضربات فليترك.شديدة
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  بنات يقول الرب القادر على كل شيء وانتم تكونون لي بنين واكون لكم ابا و- :١٨آية 

 هذا الوعد كان على المسيح      ).٦ : ٢٨أى  ١ + ٩ : ٣١أر  (إذا إعتزلتم الشر أكون لكم أباً       
مـن بالمـسيح    لكل مـن آ ، على كل المسيحيين الذين يحيا المسيح فيهم  ،ويطبقه بولس هنا  

  . ويحيا حياة التوبة،وإعتمد
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  اإلصحاح السابع

الـروح   و فاذ لنا هذه المواعيد ايها االحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد            - :١آية  

  .مكملين القداسة في خوف اهللا

أن اهللا يكون لنا إلهاً وأباً ويسكن فينا لو إعتزلنـا النجاسـة             ) ١٨ – ١٦ : ٦ (=المواعيد  
 المـسيح  =من كل دنس الجسد والـروح   . ليسكن اهللا فينا ونكون أبناء له =ا  لنطهر ذواتن 
 لذلك علينا أن نطهر أجسادنا ونفوسنا       . فلقد إفتدى أجسادنا ونفوسنا وأرواحنا     ،حينما إفتدانا 
 وهناك خطايا تنسب للجسد أى التى يشترك فيها أعضاء الجسد كالزنا والقتـل              .وأرواحنا

طايا تنسب للنفس كالحزن على ماديات والقلق والخوف من الغد           وهناك خ  .والشره والسكر 
والمحبة الخاطئة وهناك خطايا تنسب للروح كالكبرياء وعدم اإليمان والحسد ونقص المحبة 

   .هللا
 يتطلب  )السماوى والمرتفع عن األرضيات   : المعنى( اهللا بوصفه قدوساً     =مكملين القداسة   
 وأن يحيـوا فـى      ،أن يحيوا غرباء عن هذا العـالم      أى   ()٤٤ : ١١ال  (القداسة فى شعبه    

 ، وإن أهملنا قداستنا تتخلى عنا نعمة اهللا       ، واهللا ال يقبل سوى القديسين التائبين      ).السماويات
 والقداسة صفة إيجابية تعنى تكريس وتخـصيص        .بل الشركة مع اهللا وتحقيق كل مواعيده      

  . وعدم اإلنشغال بالملذات األرضية).١   :٣كو ( والحياة واإلهتمام بالسماويات ،النفس هللا
 لـذلك يقـول تممـوا    ، فالخوف هنا هو الوسيلة التى بها تتكامل قداستنا=فى خـوف اهللا     

 فسبب كل الخطايا التى فى العالم هو عدم الخوف          )١٢ : ٢فى  (" خالصكم بخوف ورعدة    
  -: وبالمفهوم العالمى هناك نوعين من الخوف .من اهللا

 ويـدفع المـريض لتنـاول       ،الطالب ليذاكر حتى ال يرسب     يدفع   -:خوف صحي    )١
 مثل  . ويجعلنى أحترس عند المرور وسط السيارات حتى ال أموت         ،الدواء حتى ال يموت   

  .هذا النوع من الخوف يدفع للنجاح ويحافظ على الحياة
 . وهذا يتسبب في أن الطالب ينسى كل ما ذاكره في اإلمتحـان            -:خوف مرضى    )٢

  -:ع من الخوف وروحياً فهناك أنوا

 لئال يعاقبه اهللا سواء على      ، يجعل اإلنسان يخاف أن يعمل الخطية      -:خوف مقدس  )١
 ومع النمو الروحى يزداد الرجاء فى الداخل وتزداد المحبة هللا ومع            .األرض أو فى السماء   
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 هنا يكون الخوف من الخطأ حتى ال أحزن قلـب اهللا الـذى              .المحبة يزداد الفرح الداخلى   
   .ئال أفقد حالة الفرح التى أنا فيها ول،أحببته

 من يتصور أن اهللا منتقم فيتصور أن اهللا ينتقم منـه بـأمراض              -:خوف مرضى    )٢
 وهذا النوع مـن الخـوف       ، وأن اهللا لن يقبل توبته مهما فعل       ، أو بفشل فى حياته    ،مرعبة

 يساعد عليه الشيطان لنتشكك فى أبوة اهللا الحانية 

 .حاح السادسوهذه اآلية تعتبر متممة لإلص
 
  .  اقبلونا لم نظلم احدا لم نفسد احدا لم نطمع في احد- :٢آية 

 ، الرسول هنا يرد على من إتهمه بخداع الكـورنثيين . صدقونى وصدقوا تعاليمى =إقبلونا  
 وأنه أثرى ، وبشرهم بعقائد زائفة،وأنه إنتحل السلطة الرسولية وحولها لمصلحته الشخصية    

 لـم   .لم أظلم أحـد   =  والرسول ينفى عن نفسه كل هذا        .ى أحد لم نطمع ف  = على حسابهم   

   فتعاليمنا بحسب مشيئة اهللا =نفسد أحداً 
  

  ال اقول هذا الجل دينونة الني قد قلت سابقا انكم في قلوبنـا لنمـوت معكـم                 - :٣آية  

  .نعيش معكمو

منـى أن   فأنا أحبكم لدرجة أنـى أت ، ال أقول هذا ألدينكم وأشير لنقائصكم =ألجل دينونـة    
=  وإن حل عليكم خطر فأنا مستعد أن أموت معكم           .نعيش معكم = أعيش العمر كله معكم     

  !  هل المعلمين الكذبة لهم نفس المشاعر ؟.نموت معكم
  

ازددت فرحـا    و  لي ثقة كثيرة بكم لي افتخار كثير من جهتكم قد امتالت تعزية            - :٤آية  

  .جدا في جميع ضيقاتنا

وهذا ما سـمعه    (، ما سمعته عن محاوالتكم فى إصالح أنفسكم        بسبب =لى ثقة كثيرة بكم     
وهذا سبب لى فرحـاً غطـى علـى ضـيقاتى           . )من تيطس الذى أتى إليه من كورنثوس      

   أنا أفتخر بكم فى كل مكان =لى إفتخار  .ومتاعبى
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 الننا لما اتينا الى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحـة بـل كنـا                 -:٧ ،٦ ،٥آية  

 كل شيء من خارج خصومات من داخل مخـاوف لكـن اهللا الـذي يعـزي                 مكتئبين في 

ليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعـزى بهـا           و. المتضعين عزانا بمجيء تيطس   

   غيرتكم الجلي حتى اني فرحت أكثر ونوحكم وهو يخبرنا بشوقكم وبسببكم

 المـؤمنين    معارك غير  =من خارج خصومات     .الرسول وجد ضيقات شديدة فى مكدونية     
 ولكـن سـماعنا     . خوفاً من إرتداد ضعاف اإليمـان      =من داخل مخاوف     .واإلضطهادات

 وتيطس سبق   ،بأخباركم المفرحة من تيطس مأل قلبى تعزية وسط الضيقات التى كنت فيها           
وتعزى هو أيضاً بسببكم إذ لمس مقدار شوقكم من نحونا ومقدار األسى الذى كنتم تشعرون     

 عن غيرتكم الشديدة التى أظهرتموها من نحونا ضد هـؤالء الـذين              هذا فضالً  ،به بسببنا 
 لكن اهللا يعطى لهم تعزيات      ، ونالحظ هنا أن هناك ضيقات كثيرة تواجه خدام اهللا         .قاومونا
.. .اهللا الذى يعزى  =  ولذلك نسمع هنا أن الرسول ينسب التعزيات هللا ثم لتيطس            .ليحتملوا

  .زى وله وسائله فى ذلك كتيطس مثالً اهللا هو الذى يع.عزانا بمجئ تيطس
  

ان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني ندمت فاني ارى ان تلك               و  الني - :٨آية  

  .لو الى ساعة والرسالة احزنتكم

 فنجد فى داخل الرسول نوعين من المـشاعر فـالروح           .نالحظ هنا الحب الممتزج بالحزم    
 وهـذه   )األولى إلى كورنثوس والتى كانـت عنيفـة       الرسالة  (ألهمه بكتابة الرسالة األولى     

 هو عمل ما هـو واجـب        ، وهذا هو الشعور األول أنه فعل ما أماله الروح عليه          .أحزنتهم
 وخاف أن تأتى الرسالة بـأثر  ، فهو ندم ألنه أحزنهم، لكن مشاعره البشرية شئ آخر    .عليه

 يندم ألنه نفذ ما قالـه        فهو ال  . أى بسبب حزنهم من الرسالة يرتدوا عن المسيحية        ،عكسى
 ونالحظ أن الروح ال يحول اإلنسان       . ولكن بسبب شعوره اإلنسانى نادم أنه أحزنهم       ،الروح

 فالرسول إستمر فى هذه الحالة مـن القلـق          . حين يوجه الروح اإلنسان    ،إلى أالت جامدة  
ح وعلم   حتى جاء تيطس وشرح له نتائجها اإليجابية ففر        )وهل الرسالة كانت للفائدة أم ال     (

 وهم حزنوا بسبب تلك الرسالة لفترة قصيرة ثم         .أنها إرادة اهللا التى أرشدته لكتابة الرسالة      
  .تحول حزنهم إلى النفع والخير
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 االن انا افرح ال النكم حزنتم بل النكم حزنتم للتوبة النكم حزنتم بحسب مشيئة               - :٩آية  

  .اهللا لكي ال تتخسروا منا في شيء

  .حزم+ حب = نهم إذ أن حزنهم أنشأ توبة هو غير نادم على حز
 ولكن هناك حزن ليس بحسب . هو حزن الندم الذى يدفع للتوبة=حزنتم بحسب مشيئة اهللا 

 وكما أن  هناك نوعين للحزن فهناك نوعين من          . وهوالحزن على خسائر مادية    ،مشيئة اهللا 
دس بحسب مـشيئة   هذا فرح مق=اآلن أنا أفـرح  =  فبولس فرح هنا بسبب توبتهم  .الفرح
 وهـذا مـا يفـرح       ، وهو الفرح بأشـياء ماديـة      ، وهناك فرح ليس بحسب مشيئة اهللا      .اهللا

 كما لم يفرح بنجـاة      ، وهذا مثل فرح يونان باليقطينة فهذه اليقطينة أفرحته جداً         .المبتدئون
 وكلما ينضج اإلنسان روحياً يتشبه بالسمائيين الذين يفرحون بخـاطئ واحـد             .أهل نينوى 

 ، ولكن بصورة معتدلـة    ،والناضجين يفرحون ويحزنون للمكاسب والخسائر المادية     يتوب  
 فاإلنسان بخار يظهـر     ، أو أنهم هم سيتركون هذا العالم      ،فهم يعرفون أن العالم كله سيفنى     

  .قليالً ثم يضمحل
 حزنكم بسبب الرسالة أنشأ توبة فلم تخسروا روحياً بسبب          =لكى ال تتخسروا منا فى شئ       

   .ن بل كان فيه نفعكمهذا الحز
  

اما حزن  و الن الحزن الذي بحسب مشيئة اهللا ينشئ توبة لخالص بال ندامة- :١٠آية 

  .العالم فينشئ موتا

 . هذا ناشئ عن محبة اهللا والشعور بأننا أخطأنا فى حقه          =الحزن الذى بحسب مشيئة اهللا      
 هـذا   =حزن العالم    .ةوهذا النوع من الحزن ينشئ توبة وخالص وبالتالى فرح وحياة أبدي          

.  وهذا ينشئ تذمراً على اهللا ويأس وبالتالى موت.ناشئ عن خسران األمور الدنيوية كالمال
 أى ال   ، التوبة هى طريق الخالص على أن تكون بـال ندامـة           =توبة الخالص بال ندامة     

 أما الحزن الذى ينشأ نتيجـة لتعلـق       . يجب أن يعود اإلنسان مرة أخرى إلى ما كان عليه         
فهناك من أصـيبوا    . اإلنسان بأمور العالم فهو يسبب موتاً نفسياً روحياً، وربما موتاً جسدياً          

 ألن الحزن   ،ومثل هذا الحزن يسبب موتاً أبدياً     . بصدمة وماتوا بسبب خسارة مادية لحقتهم     
بحسب العالم ينشئ عناد وقساوة وخصام مع اهللا وإبتعاد عنه وإتهام هللا أنه المتسبب فى هذه 
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لخسارة المادية وإذا كان الحزن الذى بحسب مشيئة اهللا ناشئاً عن محبة اهللا، فـإن حـزن                 ا
  )٤ : ٤يع (العالم ناشئ عن محبة العالم التى هى عداوة هللا 

  
 فانه هوذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة اهللا كم انشا فيكم من االجتهاد بـل                - :١١آية  

ن الشوق بل من الغيرة بل من األنتقام فى         من االحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل م         

  .كل شئ أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء فى هذا األمر

  -:مشاعر الحزن المقدس التى نشأت فيكم بسبب رسالتى أنشأت فيكم 
 الجهاد األخالقى إلصالح أنفسكم من الفساد الذى كان فـيكم لترضـوا اهللا              =من اإلجتهاد   

من  . كالزانى إلرضاء اهللا وأيضاً دموع التوبة والندم       وإهتمامكم بالوعظ وعقاب المخطئين   

 اإلعتذار فى خجل ومحاولة إلتماس المعاذير ربما أمام تيطس عن تقـصيرهم             =اإلحتجاج  
 ضد أنفسهم وهو شـعور ممتـزج مـن          = من الغيظ    . ولكنهم شعروا بخطئهم   .مع الزانى 

بب لهم غضب اهللا وغضب      والغيظ من هذا الزانى الذى س      .دينونة النفس واإلشمئزاز منها   
 وهذا مـا    ، عموماً فإن كل تائب حقيقى يرجع إلى اهللا يمقت نفسه من أجل خطيته             ،الرسول

 : ٣٦ + ٤٣ : ٢٠ + ٩ : ٦حز  " + خطيتى أمامى فى كل حين      (" جعل داود النبى يقول   
فكون أن اإلنسان يكره ماضيه ونفسه ألجل خطاياه الـسابقة فهـذا دليـل التوبـة                . )٣١

 هى مشاعر طيبـة نحـو       =من الشوق    . من غضب اهللا وعقابه    =من الخوف    .الصحيحة
 هى  ، ألن أسرعوا بمحاكمة المسئ    =من الغيرة    . إذ شعروا بأمانته تجاههم    ،بولس الرسول 

 =أظهرتم أنفسكم أنكم أبريـاء       . من الشخص الخاطئ   =من اإلنتقام    .غيرة على مجد اهللا   
 وإن كنتم قد تغاضـيتم      ،ضين عما فعله هذا الزانى    أظهرتم أنفسكم بما فعلتموه أنكم غير را      

 ولكن ظهر أنكم أنـاس      ، وهذا ال يعنى أنهم أبرياء تماماً بال سلوك خاطئ         .عن عقابه أوالً  
  .صالحين تسعون إلزالة الخطأ والفساد وأنكم جادون فى اإلصالح

  
ليه بل لكي   ال الجل المذنب ا    و ان كنت قد كتبت اليكم فليس الجل المذنب        و  اذا - :١٢آية  

  .يظهر لكم امام اهللا اجتهادنا الجلكم

   بذنإليه    . الزانى =ألجل الم ذنَبمن هنا نفهم أن والد هذا الزانى كان ما زال           . والده =الم 
 ويقصد الرسول أنه ما كتـب رسـالته لعقـاب           . وهذا مما ضاعف من خطية الزانى      ،حياً
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 بل هو مهتم أن يعيش كل    ،لج حالة فردية   فهو ال يقصد أن يعا     ،الزانى أو إرضاء والده فقط    
 وحتى يتبرر الرسول أمام اهللا أنه لم يسكت أمـام هـذه             .الكورنثيين فى قداسة ترضى اهللا    

فعاخـان  ( فهو كراعٍ صالح ال يسكت على خطية قد تسبب هالكاً لشعبه ورعيتـه               .الخطية
  )سبب هالكاً لكل شعبه بسبب خطيته فى يوم عاى

  
لكن فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيطس الن         و ا قد تعزينا بتعزيتكم    من اجل هذ   - :١٣آية  

  .روحه قد استراحت بكم جميعا

 فإن  . والحظ الشركة بينه كأب وبينهم كأوالد له       .فرح الرسول باألخبار التىنقلها له تيطس     
  . وإن حزنوا حزن هو،تعزوا تعزى هو

  
جل بل كما كلمنـاكم بكـل        فاني ان كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم اخ          - :١٤آية  

  .شيء بالصدق كذلك افتخارنا ايضا لدى تيطس صار صادقاً

 وقد ظهر بتوبتهم أمـام      ، وهو إفتخر بشعب كورنثوس أمام تيطس      ،الرسول يفتخر بأوالده  
  .تيطس صدق إفتخار بولس بهم وأنهم يستحقون المديح

  
  قبلتمـوه بخـوف    احشاؤه هي نحوكم بالزيادة متذكرا طاعة جميعكم كيف        و - :١٥آية  

  .رعدةو

 .إن قلب تيطس اآلن أكثر من أى وقت آخر يشعر بالسرور ألنه يتذكر طـاعتكم جميعـاً                
 ويتـذكر أيـضاً كيـف       .وصار يحبكم ليس بسبب كالمى عنكم فقط بل بسبب موقفكم منه          

قبلتموه وأنتم حريصين على إرضائه وأنتم تخشون أن تتصرفوا نحـوه تـصرفاً ال يليـق                
  س فأغضب أنا بول

  
   انا افرح اذا اني اثق بكم في كل شيء- :١٦آية 

 قال هذا كأب فخور بأوالده إذ عرف سلوكهم تجاه          .لقد صرت مطمئناً عليكم ولى ثقة بكم      
طلب مساعدتهم فى    التى فيها ي   ٩ ،٨ وهذه اآلية تعتبر مدخالً لإلصحاحات       .رسالته األولى 
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سيفعلون ويجمعون تبرعـات لفقـراء       والمعنى أنه له الثقة أنهم       .موضوع فقراء أورشليم  
  .أورشليم
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  اإلصحاح الثامن
 فالرسول يقـدم    . يقدم بولس الرسول فلسفة العطاء في المسيحية       )٩ : ٨(في اإلصحاحين   

 والشعب عليه دور في الشهادة إلنجيل المـسيح بتقـديم الخـدمات             .خدمة روحية وكرازة  
ينفـصل عـن خدمـة الكلمـة         وهذا يعتبر عمل روحي سامي أو درس عملي ال           ،المادية

 لقد طلب المعلمين الكذبة أن      . فالمسيحية هي عقائد وهى حياة عملية بال إنفصال        .والكرازة
 وبولس هنا يظهر محبته وإهتمامه بأورشليم أكثر        ،يأتى بولس برسالة توصية من أورشليم     

د فـي    ويظهر أن الفقر قد إزدا     . فهو يطلب من أهل كورنثوس التبرع ألهل أورشليم        ،منهم
 : ١٠عب  (اإلضطهادات ومصادرة أموالهم    ) ٢مجاعة حدثت               ) ١ -: نتيجة   مأورشلي
٣٤.(  
  

  .  ثم نعرفكم أيها االخوة نعمة اهللا المعطاة في كنائس مكدونية- :١آية 

 عن نعمة العطاء والرحمة التي ظهرت       )إقليم إخائية (يتحدث الرسول هنا ألهل كورنثوس      
وعاصمتها ( وذلك ليحث أهل إخائية      ،وتهم المؤمنين المحتاجين  في كنائس مكدونية نحو إخ    

  . ونالحظ من اآلية أن الدافع للعطاء هو عمل نعمة اهللا في القلب. ليعملوا مثلهم)كورنثوس
  

  .فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم فورونه في اختبار ضيقة شديدة فاض ا - :٢آية 

. )١٤ : ٢اتـس ( فقر شديد وضيقة ماليـة        كان المقدونيون في   =في إختبار ضيقة شديد     
ونالحـظ  . ولوال نعمة اهللا لكانوا بسبب الضيقة قد أغلقوا على أنفسهم ولم يهتموا باآلخرين            

إن فقرهم لم يعطلهم عن العطاء      . فاض وفور فرحهم  = أنهم شعروا بفرح عميق إذ أعطوا       
ن حب العطاء بسخاء     وبولس يستخدم غيرة وعطاء المكدونيون ليثير في الكورنثيي        .بسخاء

مكدونيـة هـي المقاطعـة      (ولم يكن الكورنثيين فقراء مثل المكـدونيون        . مثل المكدونيين 
 .الشمالية لليونان حالياً وإخائية هي المقاطعة الجنوبية في اليونان وعاصـمتها كورنثـوس            

ار إن العطاء ال يقاس بمقـد     " ويقول ذهبي الفم    . )وكانت تسالونيكى وفيلبى في    مكدونية       
وهنا نجد أن المقدونيون فاض فرحهم      . )٣ : ٢١لو  (" ما نعطى بل بالروح التي نفيض بها      
  بوفرة إذ أعطوا بسخاء من أعوازهم 
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٦٦  

  . النهم أعطوا حسب الطاقة أنا اشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم- :٣آية 

  .هم أعطوا بإرادتهم الحرة ليس حسب طاقتهم فقط بل أكثر من طاقتهم
  

   .لقديسينلالخدمة التي  ركةشلتمسين منا بطلبة كثيرة آن نقبل النعمة وم - :٤آية 
 فألحوا عليه فوافق، إذ شعروا ، قد يكون الرسول رفض عطاياهم أوالً لفقرهم    =ملتمـسين   

التـي  . أن فرصة العطاء كانت لهم مكسباً روحياً وليس تفضالً بعطاياهم علـى غيـرهم             

مؤمن ذاته للمسيح القدوس ويتحد به، والفقراء بهـذا          القداسة هي أن يعطى ال     =للقديسين  
  . فمن يعطى الفقراء يعطى المسيح،المعنى هم متحدين بالمسيح

  
  .ولنا بمشيئة اهللا لربلأوال  ليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهمو - :٥آية 

وهنا نرى أن العطاء هو     .  هم أعطوا أكثر جداً مما كنا نرجو أن يعطوه         =ليس كما رجونا    
 ومن يعطى   ، فهم أعطوا أنفسهم هللا أوالً بالكلية      =أعطوا أنفسهم   = اء النفس قبل المال     عط

لقد رجونا منهم بعض األموال     .  بل أي شئ   ، لن يكون عسيراً عليه أن يعطى ماله       ،نفسه هللا 
 ساعدونا في الخدمة =لنا . .أعطوا أنفسهمفأعطوا ال األموال فقط، بل أكثر مما طلبنا، بل 

  )١٤ : ٢٩أى ١(ولنفهم أننا ومالنا هللا، فنحن ال نعطيه إالّ مما له . مع العطاياوربما في ج
  

  .انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا يطستتى أننا طلبنا من ح - :٦آية 

. يبدو أن تيطس كان قد سبق وإبتدأ الجمع من أهل كورنثوس حين كان فـي كورنثـوس                
  . ثانية ليكمل ما بدأه من الجمعوبولس يشجع هذا ويرسل تيطس

فمغبوط هو العطاء أكثر من "  فمن يعطى هو الذي يأخذ نعمة =كذلك يتمم لكم هذه النعمة  
  )٣٥ : ٢٠أع (" األخذ 

  
والكـالم والعلـم وكـل اجتهـاد             لكن كما تزدادون في كل شيء في اإليمـان         - :٧آية  

  .ومحبتكم لنا ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا

 ياليتكم يوجد فيكم أيضاً هذه المحبة العملية في         ،ما أرى فيكم زيادة في اإليمان والمواهب      ك
 فالرسول هنا يربط العطاء باإليمان والمعرفة وكلمة الكرازة وكل فـضيلة لينمـو              .العطاء
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 التمسك بالمسيح والعقيـدة الـصحيحة عـن         =في اإليمان    .المؤمن في كل جوانب حياته    
 ).٦ : ١١عـب   (مان هو أساس المسيحية وبدونه ال يمكن إرضـاء اهللا            وهذا اإلي  .المسيح

 إذاً . أي محبة الرسل والخدام=ومحبتكم لنا  . أي كالم الحكمة والمعرفة والوعظ=والكالم 
  هم لهم وفرة من اإليمان والعلم وينقصهم الحب العملي أي العطاء 

  
  .محبتكم أيضا مختبرا إخالصست أقول على سبيل األمر بل باجتهاد آخرين ل - :٨آية 

 ضربت لكم مثالً بإجتهاد أهل مكدونية       =بل بإجتهاد آخرين     .لست أقول هذا كأني آمركم    
  .إخالص محبتكم ولو فعلتم سيظهر لي .لتفعلوا مثلهم

  
انه من أجلكم افتقر وهو غنـي لكـي          لمسيح ا سوعيربنا   عمةن فإنكم تعرفون    - :٩آية  

  .تستغنوا انتم بفقره

لقد ضربت لكم مثاالً بما عمله أهل       . . فهنا يقول  ،إختيارى وبه نتمثل بالسيد المسيح    العطاء  
 فهو له مجد    =وهو غنى    واآلن فلتتمثلوا ال بأهل مكدونية فقط بل بالمسيح الذي           ،مكدونية

والمعنى أنـه لـو     . وذلك ليهب الغنى الروحي لطبائعنا البشرية     .  أخلى ذاته  =إفتقر  . أبيه
   .نغتنى في الروحيات بل نغنى كثيرينتمثلنا بالمسيح 

  
 أعطى رأيا في هذا أيضا الن هذا ينفعكم انتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العـام                - :١٠آية  

  الماضي ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا

 واآلن تمموا ما نـويتم وأردتـم أن         ،لقد سبقتم أهل مكدونية في رغبتكم في جمع األموال        
 فـاهللا سيعوضـكم عـن تعـب       ، لن يضيع أجركم عن عطاياكم     = ينفعكم   ألن هذا  .تفعلوه
 لقد كان هناك عمل جمع مـنكم        ، كانت لكم رغبة في هذا العمل      =بل أن تريدوا     .محبتكم

  ناشئ عن رغبة وليس باإلجبار 
  

 ولكن اآلن تمموا العمل أيضا حتى انه كما أن النشاط لإلرادة كـذلك يكـون                - :١١آية  

  . ما لكمالتتميم أيضا حسب

   اآلن نفذوا هذا العزم ،أنتم عزمتم من قبل على أن تقوموا بعمل العطاء
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  . أي كما كان لكم اإلستعداد والنشاط في اإلرادة=كما أن النشاط لإلرادة 
 ، لتتم هذه اإلرادة   ، يكون لكم أيضاً اإلستعداد ألن تكملوا العمل بنشاط        =كذلك يكون التتميم    

   . فإنجازك للعمل هو الذي يشهد عليك،لتكون إرادة مصحوبة بعمل
 وال اهللا ال يطلب منكم ما هـو  ، أي حسب ما تستطيعون فأنا ال أثقل عليكم    =حسب ما لكم    

  . أو أكثر مما تستطيعون أو تملكون،أكثر من طاقتكم
  

ال على حسب   النه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب ما لإلنسان- :١٢آية 

  .ما ليس له

 ال علـى    ، يقبل العطاء على قدر ما يملك اإلنسان       ، تعنى متى وجِد اإلستعداد والنشاط     اآلية
  . أي أنا ال أطالبكم بما ليس في مقدوركم،قدر ما ال يملك

  
  . فانه ليس لكي يكون لآلخرين راحة ولكم ضيق- :١٣آية 

 مـع فقـراء      لكي تكونوا أسخياء   ،أنا ال أطالبكم بأن تحرموا أنفسكم من ضروريات الحياة        
  .اليهود

  

 بل بحسب المساواة لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم العوازهم كي تـصير              - :١٤آية  

  .فضالتهم العوازكم حتى تحصل المساواة

 . ما يفيض عنكم يا أهل كورنثوس إرسلوه للمعوزين فـي أورشـليم        =فضالتكم ألعوازهم   
  -: هذه تعنى فضالتهم ألعوازكم

 ولكن حينما يحتاج أهل كورنثوس في وقت ما ،لعطايا كورنثوسأورشليم اآلن محتاجة ) ١
 ، فحياتنا الجديدة في المسيح هي عطاء متبـادل        .تكون فضالة مؤمني أورشليم لكورنثوس    

   وقد تعنى .فالكل محتاج إلخوته
 عليهم أن يعطوا ألهل     ،أن أهل كورنثوس األغنياء في الماديات ولكنهم حديثي اإليمان        ) ٢

 هـي   فـضالتهم  ، الكنيسة األم واألغنياء فـي اإليمـان       ، وأهل أورشليم  ،تأورشليم ماديا 
 =ألعوازكم = صلواتهم الشاكرة وروحياتهم العظيمة سينال أهل كورنثوس حديثي اإليمان          
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 .أي ستنالون يا أهل كورنثوس بركات روحية عظيمة إستجابة لصلواتهم وتـشكراتهم هللا            
 . بشكر سيكونون أمثلة حية ألهل كورنثوسوربما أن أهل أورشليم بإحتمالهم للضيقات

 
  .الذي جمع كثيرا لم يفضل والذي جمع قليال لم ينقص كتوبمما هو ك - :١٥آية 

 أن هذا الطماع الذي جمـع       ).١٨ : ١٦خر  (فلتتم إذاً هذه المساواة وفقاً لما هو مكتوب في        
ع ولم يحتاج ألكثر مما      وهذا الذي جمع قليالً شب     . إنتن ما بقى عنده    ، أكثر من حاجته   ،كثيراً
 ويستشهد به الرسول لكي يعطى كـل        ، كان هذا حدث مع شعب اهللا في جمع المن         .جمعه

 ونفهم أن من يجمع ويكدس لن يكون له هذا سبب سعادة وفرح بل              .واحد فضالته للمحتاج  
  .اء بل يعطوا للفقر، فإن هذا بال نفع، فال يطمع إذاً األغنياء في تكديس أموالهم.زيادة عناء

  
ـ  لبقلكن شكرا هللا الذي جعل هذا االجتهاد عينه الجلكم في           و -:١٧ ،١٦آيات    .يطس ت

  .النه قبل الطلبة وإذ كان اكثر اجتهادا مضى الكم من تلقاء نفسه

 ولكننا هنا نسمع أن الـروح       ، نجد بولس يطلب من تيطس أن يذهب لهم للجمع         )٦آية  (في  
 وال أن يلزمه بل ،جاً إلى أن يقنعه بولس بالذهاب فلم يكن محتا،حرك قلب تيطس أن يذهب

 ولذلك نجد بولس هنا يشكر اهللا أنه وضع في قلب تيطس ما وضعه في               .ذهب برغبة حارة  
  .قلبه هو بولس من محبة

  
ليس و   .في جميع الكنائس   أرسلنا معه األخ الذي مدحه في اإلنجيل      و -:١٩ ،١٨آيات  

س رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة المخدومـة          ذلك فقط بل هو منتخب أيضا من الكنائ       

  .لواحد ولنشاطكماذات الرب  مجدلمنا 

 غالباً هو لوقا بسبب إنجيله الذي كتبه ووعظـه المـستمر            =األخ الذي مدحه في اإلنجيل      
 وبولس أرسله ليخدم خدمة العطاء مع       . ولوقا كان رفيقاً للسفر مع بولس      ،وكرازته وأمانته 

 وجود لوقا وتـيطس     =ولنشاطكم   . وذلك لتمجيد إسم الرب    ).١آية  (ة  تيطس ويسميها نعم  
 =النعمة المخدومـة منـا       .معكم في هذه الخدمة سيزيد من نشاطكم وغيرتكم وإهتمامكم        

  . وبولس يقوم بهذه وتلك،تشير للكرازة وخدمة العطاء والجمع
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٧٠  

  .هذه المخدومة منا سامةجتجنبين هذا أن يلومنا أحد في م - :٢٠آية 

 وحتى  ،نحن في خدمتنا نأخذ كل هذه اإلحتياطات حتى ال نتعرض لشك أو لوم في خدمتنا              
 فأنا ال أجمـع  ،ال يظن أحد أننا نرجو من وراء هذه الخدمة صالحاً شخصياً أو منفعة ذاتية             

 فاألمور المالية إن لم تكن واضـحة        .وحدي بل أرسلت إثنين لئال يلوم أحد بولس الرسول        
 فالخادم محط أنظار . قد تسبب إرباكاً للخدمة والشك في الخدام،ام الجميعومكشوفة تماماً أم

  .الجميع
  

  .عتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضاًم - :٢١آية 

  
 ولكن أيضاً   ،ونحن نحرص أن نسلك سلوكاً حسناً ليس فقط أمام ضمائرنا التي يكشفها اهللا            

  .هرة موضع رضا الناسأمام الناس فتكون أعمالنا الظا
  

لكنـه   و ارسلنا معهما اخانا الذي اختبرنا مرارا في امور كثيرة انه مجتهد           و - :٢٢آية  

  .االن اشد اجتهادا كثيرا بالثقة الكثيرة بكم

 . وغير معروف من هو    . ويثني عليه هنا كثيراً    ،بولس أرسل شخصاً آخر مع تيطس ولوقا      
   .طه بسببكمهو أصله نشيط وأنا أعرف هذا وإزداد نشا

  
اما اخوانـا فهمـا      و عامل معي الجلكم   و فهو شريك لي   يطستما من جهة    ا - :٢٣آية  

  .لمسيح اجدم والكنائس سوالر

  .شهادة لمن أرسلهما حتى ال يتشكك فيهم أحد
  

  افتخارنا من جهتكم وقدام الكنائس بينة محبتكم و فبينوا لهم- :٢٤آية 

  .وسخاء عطاياكمقدموا لهم البراهين على محبتكم بوفرة 
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  اإلصحاح التاسع 
  

  .مني ان اكتب اليكم ضولفهو  لقديسينلانه من جهة الخدمة ف - : ١آية 

 فأنتم  ، أي أنتم لستم في إحتياج أن أذكركم بالجمع لفقراء أورشليم          ،عبارة رقيقة من الرسول   
  .إجتهادكم ونشاطكم ولكم غيرتكم

  
 خائيـة ان جهتكم لـدى المكـدونيين ان        الني اعلم نشاطكم الذي افتخر به م       - : ٢آية  

  .غيرتكم قد حرضت االكثرين ومستعدة منذ العام الماضي

نشاطكم الـذي حـرض      و المعني أن لكم محبتكم   و.  مقاطعة عاصمتها كورنثوس   =إخائية  
 : ٨( قارن مع    )فيلبي و فيها تسالونيكي (لقد إفتخرت بكم في مكدونية      و. الكثيرين علي الدفع  

يمـدح كنيـسة     و  فهو يمدح كنيسة كورنثوس أمام مكدونية      ،ب بولس  والحظ أسلو  )٥ – ٢
  . هو يذكر النقاط المضيئة دائماً في كل واحد.مكدونية أمام كورنثوس

  
لكن ارسلت االخوة لئال يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل كـي              و - : ٤ ،٣آيات  

غير مستعدين ال نخجل وجدوكم  وتى اذا جاء معي مكدونيون ح.تكونوا مستعدين كما قلت

  .االفتخار هذه سارةجنحن حتى ال اقول انتم في 

معه إخوة مقدونيون لحمل تقدمة أهل كورنثوس لفقـراء          و إذاً بولس سيصل إلي كورنثوس    
 فهو ال يريد بعد أن إفتخر       ،هو ال يريد أن يفاجئهم لذلك يرسل لهم لكي يستعدوا         ، و أورشليم

كورنثوس لم يجمعوا شيئاً، لذلك هـو يحـثهم علـي     يجد ان أهل  ،بأهل كورنثوس أمامهم  
 كـأنهم هـم   =ال أقـول أنـتم    و= فإذا جاء مع المكدونيين ال يخجل هو أمـامهم    ،الجمع

لكن بولس هو الذى سيخجل بسبب إفتخاره السابق بهـم           و المفروض أن يخجلوا من بخلهم    
  .أمام المقدونيون

  
يهيئوا قبال بركتكم التـي      و سبقوا اليكم فرايت الزما ان اطلب الى االخوة ان ي        - : ٥آية  

  سبق التخبير بها لتكون هي معدة هكذا كانها بركة ال كانها بخل
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أرسـلت  و.  أى عطيتكم ويسميها بركة فالعطية تكون سبب بركة لمـن يعطـي            =بركتكم  
 بل على سبيل    )لو دفعوا قليل  (اإلخوة لينظموا عملية الجمع حتي ال تكون علي سبيل بخل           

 فالبخل  ،ليس ببخل  و بكرم و ليس عن إضطرار   و  بدافع حبكم للخير   ،دفعوا بسخاء بركة إذا   
  .عدم الرغبة ان يهب شيئاً لآلخرين، ومعناه شدة المحبة للمال

  
من يزرع بالبركات فبالبركات     و فبالشح ايضا يحصد   الشحبان من يزرع     و ذاه - : ٦آية  

  .ايضا يحصد

هذا ما قالـه الـسيد      ، و  كيلة يحصد أردب   الحظ أن من يزرع   و. هنا يشبه العطاء بالزرع   
الحصاد و. ما أخذه  و أنظر ما تركه بطرس   و. " ضعف   ١٠٠من يترك شيء يأخذ     " المسيح  

 أن عليكم   ..هذا ما يريد الرسول أن يقوله     و. هو من نفس جنس البذار التي ألقيت في الحقل        
مـن يعطـي    ، و راً فمن يعطي كثيراً يعوضه اهللا كثي      ،أن تعلموا أن الجزاء من جنس العمل      

 أى  ، فمن يعطي سيباركه اهللا    ،لذلك أطلق إسم بركة علي العطية     و. قليالً يكون جزاؤه قليل   
 فمـن   ،هذه اآلية تطبق روحيـاً    و. لن يشعر بنقص ما عنده بل سيشعر بالبركة فيما عنده         

يعطيـه بركـات     و  يبارك له الرب   )دراسة كتاب  و صالة وتسبيح (يعطي اهللا وقتاً كبيراً         
 =يـزرع   هنا نفهم أن من     و.   ومن يعطي اهللا ببخل لن يجني بركات كثيرة         ، كثيرة روحية

 ١٨ : ١١أم   + ١٠ – ٧ : ٦راجع غـل    (بركة روحية    و  نعمة يحصد هذا   ..يجاهد روحياً 
  . فالعطاء يسبب بركة.ليس بالسخاء وبالبركةالحظ قوله و). ٢٤ : ١١+ 
  

و اضطرار الن المعطي المـسرور      ليس عن حزن ا    قلبهبكل واحد كما ينوي      - : ٧آية  

  .يحبه اهللا

لكن الدافع يجـب أن يكـون الحريـة         و. العطاء يجب أن يكون خالياً من الشعور باإللزام       
هذا و.  فاهللا يحب الذي يعطي من قلبه بسرور .حباً في العطاء   و اإلستعداد الذاتي  و الشخصية

 بل لن يتركـه     ،باألبدياتالذى يعطي بسخاء يكون له إيمان أن اهللا سيعوضه عن الفانيات            
الحظ أن العطاء هو منفعة     و.  لذلك فاهللا يحب من له هذا اإليمان       ،يحتاج شيء علي األرض   

 إذاً اهللا جعل العطاء لمـصلحة       .سرور و العاطي يأخذ فرح   و  المحتاج يأخذ أمواالً   ،للطرفين
   .الجميع
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فاء كل حين فـي كـل       لكم كل اكت   و لكي تكونوا  عمةناهللا قادر ان يزيدكم كل       و - : ٨آية  

  .الحصشيء تزدادون في كل عمل 

حينمـا تـزداد    ، و كل هبة مقدمة لكم من مراحمه تزداد لكم        و اهللا قادر أن يجعل كل عطية     
  فتفيضوا على اآلخـرين    ،حينما تزداد عطاياكم تزداد بركاتكم    ، و  تزداد عطاياكم  ،خيراتكم

يرى أن أي زيادات عنده  ونده أى قناعة أى يكتفي المرء بما ع  =لكم كل إكتفـاء     و. هكذاو
ليست البركة  و فاهللا يبارك في كل شيء  =كل  الحظ تكرار كلمة    و. يمكن إعطاءها لآلخرين  

القناعـة   و الرضا و أهم بركة هي الشعور باإلكتفاء    ، و لكل حين  و بركة جزئية بل لكل شيء    
  .أي عدم اإلحتياج

  
  .البدافرق اعطى المساكين بره يبقى الى  كتوبمكما هو  - : ٩آية 

 فإن عملـه    ،المعني أن اإلنسان البار الذي يعطي للمساكين      و). ٩ : ١١٢مز  (اإلقتباس من   
   .فى األبدية و اهللا سيعوضه عن بره هنا. له إلى األبدي يبقبره= الصالح هذا 

  
ينمـي غـالت     و يكثر بذاركم  و سيقدم الكل ل بزاخ و الذي يقدم بذارا للزارع    و - : ١٠آية  

     .بركم

 اهللا يهب لكم الخيرات = وخبزاً .يكثر بذاركم . مادية وروحية،صل النعم والبركاتاهللا هو أ
  . وهذه عطايا روحية.ثمار بركم=  يزيد من ثمار أعمالكم الصالحة =غالت بركم  .المادية

  
   .ستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا هللام - :١١آية 

 وحينمـا يغنـيكم اهللا      .بغنى فتكونوا أغنياء   تزداد عطايا اهللا لكم      =مستتغنين فى كل شئ     
 وهذا السخاء المقدم للمحتاجين ينـشئ مجـاالً         .لكل سخاء = تكونون أسخياء فى كل شئ      

 وهذه صالة بركة ليبارك اهللا فيمـا بـين    .ينشئ بنا شكراً هللا   = وفرصة ألن يقدم شكر هللا      
  .أيديهم إذا أعطوا للمحتاجين
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ة ليس يسد اعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثيـر           الن افتعال هذه الخدم    - :١٢آية  

     .هللا

 ولكنه  ، ال يعود فقط بالخير على المحتاجين      هذه الخدمة  من فعل أى تدبير وفعل       =إفتعال  
 ويزيد إيمان كثير من الناس ومحبتهم للكنيـسة      .يؤدى من ناحية أخرى إلى تقديم الشكر هللا       

  .وهللا وإلرتباطهم بالكنيسة
  

 لمـسيح  انجيلالاهللا على طاعة اعترافكم  مجدونيذ هم باختبار هذه الخدمة   ا - :١٣آية  

  .للجميع وسخاء التوزيع لهمو

 وحفظكـم   ، ويكون سخاؤكم دليالً على إيمانكم باإلنجيـل       ،ذلك ألنهم يلمسون من عطاياكم    
 أى طاعة اإلنجيـل     =طاعة إعترافكم إلنجيل المسيح      .لوصاياه فيمجدون اهللا من أجل هذا     

  . يأمر بالحب العملى والعطاء إلخوة الربالذى
  

  .اهللا الفائقة لديكم عمةنبدعائهم الجلكم مشتاقين اليكم من اجل  و- :١٤آية 

 من أجل محبتكم التى ظهرت      .مشتاقين إليكم =  ويتولد عندهم الحب لكم      ،هم سيصلون لكم  
 مـن اهللا وهـبهم اهللا        الحظ أنه يسمى العطية نعمة     .نعمة اهللا الفائقة لديكم   = فى عطاياكم   

  إياها 
  

  شكرا هللا على عطيته التي ال يعبر عنهاف - :١٥آية 

 هذه ليـست    =عطيته التى ال يعبر عنها      بولس يختم كالمه عن العطاء بأن يشكر اهللا على          
 أما العطية التى ال يعبر عنها فهى ليست سوى المسيح           ، فهذه يعبر عنها   ،أموال وال صحة  

 هذه العطيـة أى     . أعطاه اهللا للبشرية كفادى لها وليتحد بها       ، منه  فليس عطية أعظم   ،يسوع
المحبة التى ال يعبر عنها التى ظهرت فى التجسد وفى الصليب، ونحن حتى اآلن ال نعرف      

 بل إن أعطينا كل أموالنـا وأنفـسنا         ، هى إلهام ألى عطية نعطيها هللا أو للفقراء        ،حدودها
   .طية التى ال يعبر عنهاوحياتنا وأرواحنا فهى ال شئ أمام الع
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  اإلصحاح العاشر

  

حلمه انا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل         و ثم اطلب اليكم بوداعة المسيح     -: ١آية  

  .اما في الغيبة فمتجاسر عليكم وبينكم

 الوداعة التى تعلمناها من المسيح أو إكتسبناها من المسيح الذى يحيـا             =بوداعة المسيح   
أنـه  . . هذه التهمة الموجهة لبـولس     =فى الغيبة متجاسر    .. .ذليلالذى فى الحضرة    فينا  

يضعف أمام خصمه بينما يتجاسر فى غيبته عن طريق رسائله وهو يردد التهمـة ليـرد                
 أما هو فى محبته ووداعته فكـان متـشبهاً          ، وهم فهموا محبته ووداعته أنها ضعف      .عليها

  يتـصرف    ، وخوفه على مـشاعرهم     كان لحبه لهم   ، كان الرسول إذا كان معهم     .بالمسيح
 ولخوفه عليهم من الذئاب الخاطفة يكـون قويـاً فـى    ، وفى غيابه.معهم بوداعة بل كذليل   

  رسائله 
  

انا حاضر بالثقة التي بها ارى اني ساجترئ علـى           و لكن اطلب ان ال اتجاسر     و - :٢آية  

  .قوم يحسبوننا كاننا نسلك حسب الجسد

 فها هو مضطر أن يعاملهم بـشدة مـستعمالً سـلطانه            ،إذ لم يصلح معهم أسلوب الوداعة     
 بينما هو ال يفضل أسلوب الشدة بل يرجـوهم أن           ،الروحى ويوقع عليهم عقوبات وتأديبات    

 أى عندما أحضر إلـيكم فـى        = وأنا حاضر    .أطلب أن ال أتجاسر   = ال يرغموه على ذلك     
ة ضد من هم مصرين      أنا واثق أننى سأكون مضطراً أن أستخدم الشد        =بالثقة   .كورنثوس

 أى بدوافع مادية وجسدية     =قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد       على الخطأ الذين هم     
  .وبمكر وجبن فيكون وديعاً أمامهم وعنيفاً متجاسراً فى الغيبة لخوفه منهم

  
  .ان كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب و الننا- :٣آية 

 ألنه وإن كان له جسد أى مازال يحيا في الجـسد            .ةكل التهم الموجهة لبولس غير صحيح     
أيضاً ليس حسب الجسد يحارب      و .إالّ أنه ال يسلك بحسب الجسد أى ليس جباناً وال ماكراً          

  . فأسلحته روحية قوية وليست جسدية وال مادية=
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  . اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة باهللا على هدم حصون- :٤آية 

يمان والصالة والصوم وكلمة اهللا وسـلطانه الرسـولى ضـد العـالم          أسلحة بولس هى اإل   
أما األسلحة الجسدية فهى الثروات والمراكز والقوة بأشكالها والفصاحة والرياء          . والشيطان

علـى هـدم   .  لم يقل فى كبرياء أنا قادر بل اهللا قادر        =وقادرة باهللا    .والدهاء والمراوغات 

واألسـلحة  . شيطان وأتباعه من البشر فـى طريقنـا        أى العقبات التى يضعها ال     =حصون  
 وقادرة على هدم حصون الشر، كما أن أسـوار          ،الروحية ليست ضعيفة بل هى قوية باهللا      

وهكذا باإليمان وبأسلحتنا الروحية نقدر أن نهدم       . )٣٠ : ١١عب  (أريحا سقطت باإليمان    
 منها وكأنهـا محـصنة      حصون الخطايا التى إعتدنا عليها وما عدنا قادرين على التخلص         

  .داخل أسوار منيعة
  

مستاسرين كل فكر الى طاعـة   وكل علو يرتفع ضد معرفة اهللا و هادمين ظنونا- :٥آية  

  .المسيح

 األفكـار الخاطئـة     =الظنـون    فهو يهدم هذه     ،الحصون ليست حصون مادية بل روحية     
ـ     =علو   وكل   .واألوهام والظنون غير الحقيقية    صير كالحـصون    تشامخ وكبرياء يرتفع في

 وبهذه األسلحة الروحية نـستطيع أيـضاً أن         ،والقالع التى تعطل الناس عن أن يعرفوا اهللا       
 فاألسلحة  .نأسر ونقرب كل فكر وكل حكمة إنسانية كى نجذبها ونكتسبها إلى طاعة المسيح            

 بل لها جانب إيجـابى      ،الروحية ال تحارب فقط الجانب السلبى أى هى ضد الظنون والعلو          
 والحظ أنه علينا حين تحاربنا األفكار كالشهوة        .جعل كل إنسان يشتهى طاعة المسيح     فهى ت 

 .أن نرفضها وال نفكر إال فى كل ما يجعلنا نطيع المسيح         .. .والحقد والتذمر على مشيئة اهللا    
 ال يمكن أن نختبر اإلله الذى يسد كل حاجاتنا ويهبنا القوة فى متاعبنا ويفـيض                =كل علو   

  . ما لم ينخفض كل علو فينا إلى التراب ونتذلل أمام اهللا شاعرين بالحاجة إليه،فينا بتعزياته
  

  .مستعدين الن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم و- :٦آية 

 فهو  ، وال يقول هذا الكالم رسول كاذب      . أصل الكلمة يسوق لمحاكمة عسكرية     =ألن ننتقم   
 وهنا كان اإلنتقام بحرمان الزانى من       .انى وقد إستعمله مع الز    ،قادر أن يعاقب وله سلطان    

 بولس يتوقع طاعة األغلبية     =متى كملت طاعتكم     .شركة الكنيسة ومن ثم تسليمه للشيطان     
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 حتى ال يكون العقاب جمـاعى       ،وخضوعها ثم يعاقب البقية المتمردة التى تستحق العقاب       
  .لحنطة مع الزوان خشية أن يقتلع ا،شامالً من هم أبرياء أو من هم مستعدين للطاعة

  
 اتنظرون الى ما هو حسب الحضرة ان وثق احد بنفسه انه للمسيح فليحـسب               - :٧آية  

  .هذا ايضا من نفسه انه كما هو للمسيح كذلك نحن ايضا للمسيح

 فهم إحتقروا بولس لوضاعة     ، أى المظهر الخارجى   =أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة       
 وبولس يقول لهم إن كان أحد يظـن  .وحية وسلطانه ولم يدركوا قوته الر    ،مظهره وبساطته 

 ، ومثل هذا إن لم تكتمل طاعته فهو معرض ألن ينخدع بسهولة فى مظهـرى              ،أنه للمسيح 
 وعليـه أن ال يتجاهـل وضـعنا    ، أنا بولس،ولكن علي مثل هذا أن يعلم أننا خدام للمسيح   

  .كرسل للمسيح لهم سلطانهم
  

ر بسلطاننا الذي اعطانا اياه الرب لبنيانكم ال لهدمكم ان افتخرت شيئا اكث   و  فاني - :٨آية  

  .ال اخجل

 وهو أعطانى هذا الـسلطان      .اهللا أعطانى كرسول سلطان وأنا أفتخر بكل ما أعطاه لى اهللا          
 ولن يكون هناك ما يخجلنى ويشير لى كإنسان كاذب أو مفتخر متظاهر        .لبنيانكم ال لهدمكم  

 وهـو   . ال إلستعماله فى أغراض شخـصية      ،و للبنيان  إذاً ه  ، فهذا السلطان للتأديب   ،مدعى
 وأنا مـستعد أن     ،سلطان حقيقى وقد إستعملته مع الزانى ومع بار يشوع الساحر وغيرهم          

  . فما أقوله أو أؤدب به سيحدث فعالً فال تلزمونى بهذا،أستعمله معكم ولن أخجل
  

  . لئال اظهر كاني اخيفكم بالرسائل- :٩آية 

 أو يكون المعنـى أنـا       ،سلطانى هذا لئال أبدو كمن يخيفكم بالرسائل      على أنى لن أتفاخر ب    
مستعد أن أظهر سلطانى الرسولى وأعاقب وترون أنتم نتيجة عملية وال تكون تهديـداتى              

  بالرسائل فقط 
  

  . النه يقول الرسائل ثقيلة وقوية واما حضور الجسد فضعيف والكالم حقير- :١٠آية 
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 =رسائلى قوية وأما حضور الجسد فضعيف والكالم حقير         الرسل الكذبة يقولون عنى أن      
  أى كالمه غير فصيح وضعيف فى كلماته كما فى جسمه 

  
نحن غائبون هكـذا     و  مثل هذا فليحسب هذا اننا كما نحن في الكالم بالرسائل          - :١١آية  

  .نحن حاضرون ونكون ايضا بالفعل

لطانى الرسولى فى التأديـب      فس ،وبالرغم من مظهرى الوديع الهادئ وبالرغم من محبتى       
 بل نفس الجرأة التى نستعملها فى الرسـائل         ، وأنا لست كما يتهمونى جبان خائف      ،موجود

 ويقول ذهبى الفم أن بولس كان ضـعيف الجـسد           .هى نفسها نستخدمها ونحن حاضرون    
 : ١٤أع ( عكس برنابا الذى كان له مظهـر مهيـب   ،قصير القامة باإلضافة لشوكة جسده  

 : ١٩أع   + ١١ : ٦غـل    + ١٥ – ١٣ : ٤غل   + ٣ : ٢كو  ١ + ٧ : ١٢ كو٢ + ١٢
 فى مظهره وفى ضعفه     ، والحظ أن أعداء بولس لم يتركوا شيئاً إالّ وإتهموه به          ).١٢ ،١١

 وأنكروا سلطانه الرسولى وإتهموه بالجبن فهو علـى البعـد           ،الجسدى وأنه يقول وال يفعل    
  .ستفيد باألموالجرئ وفى الحضرة ذليل وربما أشاعوا أنه ي

  
ال  و الننا ال نجترئ ان نعد انفسنا بين قوم من الذين يمدحون انفـسهم             - :١٣،  ١٢آية  

يقابلون انفسهم بانفسهم ال     و ان نقابل انفسنا بهم بل هم اذ يقيسون انفسهم على انفسهم          

لكن نحن ال نفتخر الى ما ال يقاس بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا اهللا                 و .يفهمون

  .قياسا للبلوغ اليكم ايضا

 حتى لم نعـد  ،الرسل الكذبة من خصومى يعظمون أنفسهم ويفاخرون كثيراً بأزيد مما فيهم        
 ألن مقايستهم ليست بقياس     )وهذه سخرية منهم  (نجترئ أن نفاخرهم أو نقايس أنفسنا معهم        

 مثلهم   وأما نحن فال نفتخر    ،الحق وبحسب أعمالهم الحقيقية بل بحسب ما يرون ويفتكرون        
 بل نفتخر بأعمالنا وبالبلدان التى بشرنا فيها حتى إنتهينـا           ،وال نَدعى ألنفسنا أكثر مما فينا     

 فأنا ال أدعى    . والقسم الذى خصنى وصل لكورنثوس     . ألن اهللا قسم كرمه على رسله      ،إليكم
سيهم  فإفتخارهم هو وهم بحسب مقاي     .لنفسى أننى جلت الدنيا كلها كما يدعى الرسل الكذبة        

  . وهذه األوهام تقود إما للكبرياء أو الحسد ممن هم أكثر منهم.هم
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وهذه التهمة التى توجه لى بأننى ضعيف فى الحضرة هل هى صحيحة ؟ على كل فإننا لم                 
 لن نجتـرئ نحـن أن نمـدح         ،نجترئ كما يجترئ هؤالء الرسل الكذبة ويمدحون أنفسهم       

 فليكن هو ضعف من ال يجترئ أن يمـدح          ،ضعف فإذا كان لهؤالء أن يتهموننا بال      ،أنفسنا
 ولـذلك   . هم قوم مخدوعون ومغرورون بأنفـسهم      =يقيسون أنفسهم على أنفسهم      .نفسه

 أما الرسول الحقيقى فهو فى تواضع يقيس نفسه على          .يتخذون من أنفسهم مقاييس ومعايير    
" علـى اهللا     بل علينا كلنا أن نقيس أنفـسنا         .من هو أعلى منه فيجد نفسه ضعيف وناقص       

أقل والخطأ أن ننظر إلى من هم       " كونوا كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل           

يقـابلون   . بل إدانة للضعيف ، لهم كاملين فنمتلئ غروراً وكبرياء     منا فنكتشف أننا بالنسبة   

  . يختارون دائرتهم حسب خيالهم=أنفسهم بأنفسهم 
 . أى ما يتعدى حدود إرساليتىBEYOND MEASURE =نحن ال نفتخر بما ال يقاس 

 القانون كان عصا قياس أو مسطرة والمعنى  =بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا اهللا         
وبـولس لـن يعمـل      . أن اهللا قسم لكل رسول منطقته وعمله وخدمته والحدود التى تحدها          

وينـسبها   وبولس لن يفتخر بأتعـاب اآلخـرين         .خارج الحدود التى حددها وقسمها اهللا له      
 وهذه الحـدود    ، بل يفتخر فى داخل الحدود التى حددها اهللا له وشملها عمله وخدمته            ،لنفسه

 أى أن المقياس الذى وضع لنا أن نسير بحسبه هو أن نصل حتى نكرز               .تشمل كورنثوس 
 والرسول يقصد أن يقول أنه يكرز ويخدم وفقاً لما حدده له            .للبلوغ إليكم أيضاً  = لكم أيضاً   

 ونفهم أن الرسل الكذبة إنتهكوا القانون الذى وضعه اهللا          . وهذه الحدود تشمل الكورنثيين    اهللا
 وواضح أن الفخر المبـالغ  . وإالّ فلماذا ذهبوا إلى كورنثوس وهى من قانون بولس    ،لبولس

 وبولس يشكر اهللا على ما أعطاه له ويطلب معونته ونعمتـه            .فيه من سمات الرسل الكذبة    
  . غيرة من أحد وبال كبرياءليكمل عمله بال

  
 الننا ال نمدد انفسنا كاننا لسنا نبلغ اليكم اذ قد وصلنا اليكم ايضا في انجيـل                 - :١٤آية  

  .المسيح

   وال نتجاوز أو نتعدى دائرة نشاطنا ، ال نعظم أنفسنا بالكالم=ألننا ال نمدد انفسنا 
 إننا ال نحاول أن ،د إلى كورنثوس كما لو أن صالحياتنا ال تمت   ،القانونى المعطى لنا من اهللا    

نعظم أنفسنا فوق الحدود التى قسمها لنا الرب وندعى زوراً بأنكم من دائرتنا وفى حـدود                
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 ألنه من الواضح أننا كرزنا لكم وأنكم من الشعوب التى حددها لنا الرب لنعمل فيها        ،تكليفنا
  .وقد حدث وكرزنا لكم

  
 في اتعاب اخرين بل راجين اذا نما ايمانكم ان           غير مفتخرين الى ما ال يقاس      - :١٥آية  

  .نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة

 نحن ال نفتخر خارجـاً عـن مجالنـا وعـن حـدودنا              =غير مفتخرين إلى ما ال يقاس       
BEYOND MEASURE  أى ال نفتخر باألتعـاب التـى بـذلها    =فى أتعاب آخرين 

 فكأننا نأخـذ ثمـرة      ، وحيث تعبوا   فنحاول أن نكرز باإلنجيل حيث كرز هؤالء       ،اآلخرون
 نرجو أنه إذا    =بل راجين إذا نما إيمانكم       . وهذا يعمله الرسل الكذبة    ،تعبهم وننسبه ألنفسنا  

إستقرت أوضاعكم وزاد إيمانكم أن ينتهى دورنا معكم فيعطينا الرب أن نكرز فى أمـاكن               
 يمكن أن اهللا يعطيه      فال . أى يتسع مجال كرازتنا وعملنا     )١٦وهذا ما قاله فى آية      (أخرى  

 =نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة       .أماكن أخرى للكرازة إالّ إذا ضمن إستقرار السابقين       
 فكلما ينمو إيمانهم سيدركون     .يتعظم الرسول أى يمدح من شعب كورنثوس إذا نما إيمانهم         

 .يده فـيهم   وأنه كرسول حقيقى بلغ بهم إلى الهدف الذى كان اهللا ير           ،فضل الرسول عليهم  
 ففى حالة بولس هنا يكون التواضع بزيادة تصرفاً ،والحظ أن هذا الكالم ليس ضد التواضع

  .خاطئاً ألن الرسل الكذبة سيستغلون هذه الكلمات المتواضعة إلثبات عدم قانونية رسوليته
  

  . لنبشر الى ما وراءكم ال لنفتخر باالمور المعدة في قانون غيرنا- :١٦آية 

 األماكن التي لم يصل إليها اإلنجيل بعد أى غرب اليونان مثـل إيطاليـا               =ئكم  إلى ما ورا  
ال لنفتخر باألمور المعدة فى قـانون        . هذه األماكن التى لم يصل إليها كارز بعد        ،وأسبانيا

 فنحن ال نريد أن نذهب إلى أماكن وصل إليها آخرون وتعبوا فيها فنفتخـر بمـا                 =غيرنا  
 ولكن هدفه دائماً كـان أن تـصل         ).٢٠ : ١٥رو  (مبدأ للرسول    وكان هذا    .تعبوا هم فيه  

   :     ١٥رو (رسالة اإلنجيل لكل إنسان فى العالم 
٢١(  
  

  .اما من افتخر فليفتخر بالرب و- :١٧آية 
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 وهذه األتعاب وكذلك نجـاح      .ولكن إذا كنا نتكلم عن أتعابنا الخاصة التى سيباركها الرب         
 بل على العكس نحـن      .هذا النجاح ينسب إلى جهدنا وعملنا      ال يملؤنا بالفخر كأن      ،الخدمة

 فالخادم عليه أن يتذكر أن نجاح خدمته ال يرد          ،نفتخر بتواضعنا وننسب كل شئ إلى الرب      
  . ولكن يرد إلى الرب الذى إستخدمه فى هذا العمل وأعطاه مواهبه،إليه
  

   النه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب- :١٨آية 

ليس ما يرضى اهللا أن يمتلئ الخادم بالغرور ويمدح نفسه وينسب نجـاح الخدمـة إليـه                    و
 أى يرضى ويبارك ذلك اإلنسان الذى يعمل بتواضع معلناً أن فضل            ،إنما اهللا يمدح ويزكى   

  القوة ليس منه بل من اهللا 
  يبارك عمله وينجح خدمته ورسالته ويكافئه على مجهوده=يمدحه الرب 
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   الحادى عشراإلصحاح
  .يتكم تحتملون غباوتي قليال بل انتم محتمليل - : ١آية 

 لكن الظروف أرغمته علي ذلك للدفاع عن صـدق          ،بولس أعلن أنه ال يريد أن يمدح نفسه       
لكن ما أجبر الرسول علي هذا هـو داعٍ         ، و غباء و اإلفتخار بدون داعٍ هو جهل    و. إرساليته

 ،هو يريدهم عروس نقية للمـسيح     ، و  الرسل الكذبة  قوي آال وهو غيرته عليهم لئال يفسدهم      
  فبولس يعلم أنه ليس من الصواب أن يتكلم عن نفسه          .فكأنه وعد المسيح  بهم حين بشرهم      

في هذا درس لنـا حتـى ال        ، و يقول عن نفسه حين يفتخر بنفسه أنه غبي       و. لكنه مضطر و
م أغبياء إذ هـم يفتخـرون       أيضاً هو إتهام ضمني للرسل الكذبة بأنه      ، و نفتخر بأنفسنا أبداً  

  . أنا واثق أنكم ستحتملون كلماتي=بل أنتم محتملي  .بأنفسهم
  

ـ اهللا الني خطبتكم لرجل واحد القـدم         يرةغاني اغار عليكم    ف - : ٢آية   عفيفـة   ذراءع

   .لمسيحل

 قبل أن يتكلم الرسول عن أتعابه نراه هنا يظهر محبته فما يدفعـه              =أغار عليكم غيرة اهللا     
 تعني أنا أحبكم بغيرة شديدة =غيرة اهللاقوله  ولكنيسة اهللا وال كل هذه اآلالم محبته هللا إلحتم

 فهو إذاً ال يهدف لـشيء      .لكن الغيرة اإللهية نقية    و الغيرة البشرية أنانية   و تماماً كمحبة اهللا،  
وفـي التعبيـرات    . إالّ مصلحتهم، هو خائف أن تفقد الكنيسة ما حصلت عليه من بركات           

ة حين يضاف لفظ اهللا لكلمة ما فهذا يعني الضخامة، فقوله غيرة اهللا تعنـي غيـرة                 اليهودي
وأيضاً قد يعني تعبير غيرة اهللا أن مصدر هذه الغيرة هـو اهللا الـذي وضـع                 . شديدة جداً 

 فأنا أغار عليكم ليس من أجل نفسي بل من أجل المسيح ألنني خطبتكم له        . محبتكم في قلبي  
كعذراء عفيفة نقية طاهرة السيرة، بعيدين عن كل ضالل أو خداع أو            أريد أن أقدمكم إليه     و

 .وما يحطم عذراويتنا أي محبة غريبة لخطية ننخدع بها كمـا إنخـدعت حـواء              . خطيئة
 طالما أن المسيح هو رجل واحد فهو يريدكم كعروس أن تكونوا متحدين فـي اإليمـان               و
 هو يريد أن يظهـرهم فـي        ،لمسيحبين ا  و بولس هنا يظهر نفسه كواسطة بينهم     . المحبةو

أجمل صورة كخاطبة تريد أن تظهر العروس في أحلي صورة للعريس حتـى ال تخجـل                
 إستخدمها الرسول في    .وتشبيه عالقة المسيح بالكنيسة كأنها عالقة عريس بعروسته       . منها
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كمال اإلتحاد بين العريس وعروسـته       و بعد الخطبة يأتي العرس،    و .)٣٢ – ٢٣ : ٥أف  (
  .مهيأة كعروس مزينة لرجلها.. . أورشليم الجديدة)٢ : ٢١رؤ (راجع . ن في السماءسيكو

  
لكنني اخاف انه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد اذهـانكم عـن               و - : ٣آية  

   .لمسيحاالبساطة التي في 

 وعلـى حـواء     ).٤٥ : ١٥ كو   ١(الكنيسة حواء الجديدة مخطوبة آلدم األخير أي المسيح         
 ، كما فعلت الحية مع حـواء األولـي        )الحية(دة أن تحترس من سماع صوت إبليس        الجدي

عـدم   و  هي النقـاوة   =البساطة   .حرمتها هي وأوالدها من اإلتحاد باهللا      و فأفقدتها بساطتها 
عمل ، و متجه له وحده   و  أي فكر واحد مكرس للمسيح     =البساطة التي في المسيح      .الغش

 عـن النظـر     )الكنيسة أو النفس البشرية   (واء الثانية   الحية هو توجيه فكر العروسة أي ح      
تفقـد  ، و لعريسها المسيح فتفقد طهارة القلب ونقاوته التي يجب أن تكون لنا تجاه المـسيح             

التعاليم السليمة النقية الطاهرة واإليمان القويم الذي يجب أن يكون لـدى المـؤمنين نحـو                
 )هذا ما يعمله الرسل الكذبة معهم     و( الكاذبة    اإليمان الذي ال تشوبه الحكمة العالمية      ،المسيح

  .بل يكون مستنيراً بنعمة اهللا
  

اخر لم نكرز به او كنتم تاخذون روحا اخر لم           يسوعبانه ان كان االتي يكرز      ف - : ٤آية  

   .اخر لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملون نجيالاتاخذوه او 

  اً آخر غير المسيح الذي يقدم لكم مسيح و إن أتاكم أحد ليعلمكم=إن كان اآلتي 
الرسول هنـا يقـصد المعلمـين       و. هذا ال يمكن فال يوجد سوى مسيح واحد       ، و قدمناه لكم 

المعني أن إعتباركم للرسل الكذبة أكثر منا هو في غير محله ألنهم لم يعلمـوكم               و. الكذبة
 أو  ،منـا لو أنهم علموكم في المسيح تعليماً أوفي   وأحسن من تعلي           و. أكثر مما تعلمتم منا   

 مواهب أفضل مـن التـي       ، أو قبلتم على يدهم من مواهب الروح القدس        ،أنفع من تعليمنا  
 لحق لكـم أن  ، أو لو أنهم شرحوا لكم اإلنجيل شرحاً أوضح من شرحنا     ،قبلتموها على يدنا  

لكـن ال   و. إستغاللهم لكم مادياً   و أن تحتملوهم في تعظيمهم أنفسهم علينا     ، و تفضلوهم علينا 
 بـل إن تعـاليمهم      ،كبريـاء  و انتم لم تروا منهم سوي كلمات إدعاء      و.  من ذلك  أرى شيئاً 
  .مشوشة ومغشوشة
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   .الني احسب اني لم انقص شيئا عن فائقي الرسل - : ٥آية 

أحقيته فـي الخدمـة      و في هذه اآلية كما في أيات أخرى يحاول الرسول أن يدعم مركزه           
خاصة عن هؤالء المعتبرين أعمدة      و رسليبين أنه ال ينقص شيئاً عن ال      ، و كرسول للمسيح 

 فهؤالء ليسوا بأكثر أثراً في الكـرازة        ،يوحنا و يعقوب و يقصد بطرس  و =فائقي الرسل   = 
  .كرازته و لذلك فعلى أهل كورنثوس أن ال يرفضوا رسالته.من بولس الرسول

  
 ان كنت عاميا في الكالم فلست في العلم بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم               و - : ٦آية  

   .بين الجميع

بولس يقبل هـذه     و الرسل الكذبة إتهموا بولس بأنه ال يجيد الخطابة مثل الخطباء اليونانيين          
 أو  ، فربما كان بولس ليس خطيباً مفوهاً يملك موهبة الخطابة         =عامي في الكالم    التهمة أنه   

ـ      ، و هو كان ال يفضل إستخدام هذا األسلوب في الوعظ         ي يفضل إستخدام اللغة البـسيطة ف
 وهو يعني أنه وإن كان غير فصيح لكنه من ناحية أخرى ليس عامياً في المعرفـة                 .محبة

 فهذه  ، إنكم لمستم ما أقوله سواء في تعاليمنا أو أعمالنا         =في كل شيء ظاهرون     = والعلم  
وهذا يعني ضمناً أن الرسول يريد أن يقول أن .  ظاهرة واضحة وليس فيها خفاءتكلها كان

  . إالّ أنها مظاهر جوفاء،ن كان لهم فصاحة في الكالمالرسل الكذبة وإ
  

مجانا بانجيـل    شرتكمبكي ترتفعوا انتم الني      فسيناذ اذللت    طيةخم اخطات   ا - : ٧آية  

   .اهللا

 لم يطلب منهم أي مطالب ماديـة        )٢سلوكه بوداعة بينهم           و  بمحبته )١  =أذللت نفسي   
هم حولوا حتى هذا إلى مصدر و.  ليعيش )امأي في صناعة الخي   ( بل عمل خياماً     ،يعيش بها 
   فالرسل الكذبة قالوا أنه اقل من باقي الرسل الذين تلتزم           =ألني بشرتكم مجاناً    = تحقير له 

الرسول يقـول أنـه أذل      و.  إن بعض الناس ال يقدرون ما يأخذونه مجاناً        .الكنائس بنفقاتهم 
 فهل يـا    )ي يؤمنوا فصاروا أوالد اهللا    يرتفعوا أ ( فشابه بهذا المسيح             ، هم ليرتفعوانفسه  

الحظ أنه في تلك األيام كـان       و. إنكاري لذاتي  و  أي تواضعي  ،ترى أنا أخطأت بعملي هذا    
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ربما كان بولس ال يطلب أجراً حتى       و. الخطباء اليونانيون عرضة للشك إذا لم يطلبوا أجراً       
  .يكون حراً في مقاومة المخطئين منهم

  
 اذ كنت حاضـرا عنـدكم      و الجل خدمتكم  جرةا اخرى اخذا    لبت كنائس س - : ٩ ،٨آيات  

فـي كـل     و كدونيةمالن احتياجي سده االخوة الذين اتوا من         .احتجت لم اثقل على احد    و

  ساحفظها وغير ثقيل عليكم فسينشيء حفظت 

و من أجل أال أثقل عليكم كنت استكمل حاجات الجسد الضرورية من كنائس أخرى مثـل                
في هذا تلميح أنه قبل مـن       و.  وذلك ألجل نَفَعكم الروحي    ).١٦ ،١٥ : ٤في  (كنيسة فيلبى   

  .قد يقبل من أهل كورنثوس إن أصلحوا أنفسهم هم أيضاً، وأهل فيلبى إذ أصلحوا أنفسهم
  

   .خائيةافي ان هذا االفتخار ال يسد عني في اقاليم  لمسيحاق ح - : ١٠آية 

 أنا =حق المسيح في  .ن هذا اإلفتخار  ال أحد سوف يمنعني ع     =هذا اإلفتخار ال يسد عنى      
 بـل   ،أنا ثابت في الحق الذي هو ليس خارجاً عنى        و. لدى الحقيقة التي أعطاها لي المسيح     

     ألن المسيح في معنى اآلية أنني سوف أسـتمر فـي        و. المسيح هو الحق  ، و هو ساكن في
نني أقدم هـذه الخدمـة   لن يمنعني أحد بأن أفتخر بأ ، و إعالن الحق الذي في في كل إخائية      

  . حتى ال أثقل على أحد،مجاناً
  

   .لماذا االني ال احبكم اهللا يعلم - : ١١آية 

  .أرجو أال تفهموا عدم قبولي المساعدة منكم على أنه نقص في محبتي لكم
  

لكن ما افعله سافعله القطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كمـا              و - : ١٢آية  

   .ون بهنحن ايضا في ما يفتخر

   -: هذه اآلية لها تفسيران 
،  فلو أخذت منكم سـيقولون     ، هؤالء الرسل الكذبة يعلَّمون ولكنهم يستغلونكم جداً       -: األول  

أنا أريد أن أقطع عليهم الطريق فال أكـون         ، و ماذا عملناه من خطاً فنحن نأخذ مثل بولس       و
   .بال أجر و أنا أريد أن تصل إليكم كلمة اهللا،مثلهم
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 كانوا يريدون أن يتفاخروا على بـولس      ، و  الرسل الكذبة كانوا ال يأخذون أجراً      -: ني  الثا
     ويبدو أن التفسير        . فقطع بولس عليهم الطريق    ،الطمع إذا أخذ أجراً    و يتهمونه بالمادية و

 يشير ألن هؤالء المعلمين الكذبة يـأكلونهم أي         ٢٠األول هو األقرب للصحة ألنه في آية        
  .ستعبدونهمي، ويستغلونهم

  
الن مثل هؤالء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم الى شبه رسل               - : ١٣آية  

  .لمسيحا

هؤالء ليسوا رسالً حقيقيون بل يتكلمون بالغش والخداع والكذب ويعملون بالمكر والـدهاء             
 هؤالء يستغلوا كل فرصة للتشكيك فـي رسـولية          .فيظهرون كما لو كانوا رسالً حقيقيون     

  .بولس الرسول ليشوهوا الحق
  
  

  .ور نالكمنفسه يغير شكله الى شبه  لشيطاناال عجب الن  و- :١٤آية 

 بل أن الشيطان هكذا أيضاً يـستطيع أن         ، ويتظاهر ،اإلنسان من السهل عليه أن يغير شكله      
  يغير شكله

  
هم ايضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهـايت        دامهخليس عظيما ان كان     ف - :١٥آية  

  .تكون حسب اعمالهم

 وخدمة البر =كخدام للبر إن كان إبليس يغير شكله فخدامه يصنعون هكذا أيضاً ويظهرون  
 .تقال عن خدمة العهد الجديد في مقابل خدمة الدينونة التي تقال عن خدمة العهـد القـديم                

   نهاية الرسل الكذبة ستكون باطلة كما أن أعمالهم كانت باطلة =حسب اعمالهم 
  
لو كغبي الفتخر انـا ايـضا        و اال فاقبلوني  و قول ايضا ال يظن احد اني غبي      ا - :١٦ية  آ

  .قليال

 فبولس يحاول إثبات صـدق      .من يفتخر بنفسه يكون غبياً وأنتم ألزمتموني أن أسلك هكذا         
  .رسوليته ففي هذا إثبات لصدق تعاليمه
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 غبـاوة فـي جـسارة       بل كانه في   لربالذي اتكلم به لست اتكلم به بحسب        ا - :١٧آية  

  .االفتخار هذه

 ولكن بولس هنا يتكلم كوضع      ، كما يحسبها الناس إذا تكلم أحد عن نفسه        =كأنه في غباوة    
 وفى هذا فهو يقطع الطريق على الرسل الكذبة حتـى ال يفتخـروا هـم أيـضاً                  .استثنائي
ـ          =لست أتكلم بحسب الرب      .بأنفسهم  ،ا نعملـه   أي الرب ال يريدنا أن نفتخر بأنفسنا أو بم

وحي الروح القدس يتكلم بهـدف إثبـات         و  دائرة الروح  ىولكن فلنالحظ أن بولس وهو ف     
 والروح القدس يعطـى     .صدق رسوليته وبالتالي تعاليمه وذلك ليخلص على كل حال قوماً         

 فمما قاله يتعلم الخدام إلى أي مدى علـيهم أن يتحملـوا صـليب               ،دروس بما قاله بولس   
   .الخدمة

  
  .افتخر انا ايضا لجسداما ان كثيرين يفتخرون حسب ب - :١٨آية 

 أي يفتخرون بالبنوة الجسدية إلبراهيم أو بالختان كعالمـة فـي            =يفتخرون حسب الجسد    
  . أو بأعمالهم الجسدية،الجسد إثباتاً ألنهم من شعب اهللا

  
  . فانكم بسرور تحتملون االغبياء اذ انتم عقالء- :١٩آية 

 والمعنى أنا سـأفتخر وأنـتم       =إذ أنتم عقالء    =  منهم وفيه تهكم     هذا كالم مملوء بالمرارة   
 أي تحتملوا   ،سوف تحتملون هذا الفخر ألنكم وأنتم عقالء يجب أن تحتملوا غباوة األغبياء           

 كما إحتملتم هؤالء الرسل الكذبة إذ إفتخروا بأنفـسهم      ،افتخاري الذي هو فى نظركم غباوة     
  لخ ا.. .ونادوا بضرورة التهود والختان

  
ان كان احد ياكلكم ان كان احد ياخذكم         ستعبدكمي ألنكم تحتملون ان كان احد       - :٢٠آية  

  .ان كان احد يرتفع ان كان احد يضربكم على وجوهكم

 بان =يستعبدكم  كما تحتملون المعاملة السيئة من الذي )١٩آية (عليكم أن تحتملوا غباوتي   
 أي يستغلكم مادياً بطلباته الكثيـرة   يأكلكمالذي  و.يعيدكم ألحكام الناموس الذي تحررتم منه     

 أي =والـذي يرتفـع    . أي يسلب ما لديكم من أموال إغتصاباً أو بالعنف     =يأخذكم  والذي  
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يضع نفسه كسيد لكم ويتفاخر عليكم ببنوته الجسدية إلبراهيم ويمدح نفسه ألنه من شـعب               
 المعنى المجازى   =م على وجوهكم    والذي يضربك  .اهللا المختار الذين لهم المواعيد والعهود     

 وقد تعنى الضرب فعالً بإدعاء الغيـرة        .يعنى يذلكم ويهينكم فاليهود يعتبرون األمم كالب      
  .اإللهية على حق اهللا

  

لكن الذي يجترئ فيـه احـد        و لى سبيل الهوان اقول كيف اننا كنا ضعفاء       ع - :٢١آية  

  .اقول في غباوة انا ايضا اجترئ فيه

 ، إنه من المخجل أن أتكلم عن ضـعفاتي .TO OUR SHAME =ن على سبيل الهوا
 فأنـا لـم     ،ولكن احتملوني على إفتراض أن الضعف الذي يعيرونني به هو أمر حقيقـي            

 . بل كنت كمن هو ضعيف بيـنكم       ، وال مارست سلطاني ضدكم مثلهم     ،أستغلكم وال أهنتكم  
 فأنا لـست أقـل      ،يضاً بمثله ومع ذلك فما يستطيعون أن يفتخروا به أستطيع أن أفتخر أنا أ           

 فهم بل العالم    ، ولكننا نجد الرسول هنا يفتخر بضعفاته هذه       . أنتم ألزمتموني أن أفتخر    ،منهم
 أما أوالد اهللا صاروا يفتخرون باآلالم التي يحتملونهـا ألجـل            ،كله يفتخر بالقوة والمراكز   

ه سيتكلم عن ضعفاته     أن =على سبيل الهوان أقول      ولذلك نفهم قوله     ).٤١ : ٥أع  (المسيح  
 لكن الرسول يفتخر بها فهي شـركة فـي صـليب            ،التي يعتبرها العالم شيئاً مخجالً مهيناً     

 أمـا أوالد اهللا فيفتخـرون   ، العالم يظن أن ضعف أوالد اهللا عالمة تخلى اهللا عنهم         .المسيح
 لذلك نسمع بولس .بهذا الضعف فهو شركة صليب مع المسيح ومن ثم فهو شركة مجد معه     

   يعلن إفتخاره بالضعفات )١٠ ،٩ : ١٢كو ٢(الرسول في 
  

فانـا   بـراهيم افانا ايضا اهم اسرائليون فانا ايضا اهم نـسل           برانيونعهم  ا - :٢٢آية  

  .ايضا

 . وبولس كان يتكلم العبرانية مع أنه مولود في طرسـوس          ، يتكلمون العبرانية  =عبرانيون  
  .في اليوم الثامن مختونون ، من شعب اهللا المختار=اسرائيليون 

  
 لضرباتااقول كمختل العقل فانا افضل في االتعاب اكثر في           لمسيح ا دامخ اهم   - :٢٣آية  

  . اوفر في السجون اكثر في الميتات مرارا كثيرة
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 من يفتخر بنفسه ويعتبر نفسه أفضل من الباقين يكون هكذا فبولس ال يحب              =كمختل العقل   
  . هم ألزموه. رسوليتهأن يعمل هذا ولكنه ملزم إلثبات صدق

 كان من شدة الضرب يـصل       =في الميتات    . كثير الترحال من بلد إلى بلد      =في األتعاب   
  . ولكن اهللا كان يقيمه.لدرجة الموت تقريباً

  
  .خمس مرات قبلت اربعين جلدة اال واحدة ليهودان م - :٢٤آية 

 فيكسروا الناموس لو    ٤٠ واليهود ألنهم خافوا أن تزداد عن        ، جلدة ٤٠أقصى عقوبة للجلد    
  . جلدة٣٩ كانوا ينقصونها لتصبح ،أخطأوا العد

  

 ثالث مرات انكسرت بي السفينة ليال      جمتر ثالث مرات ضربت بالعصي مرة       - :٢٥آية  

  .نهارا قضيت في العمقو

 في العمق أي متعلقـاً بـألواح        . أي قضى يوماً كامالً في المياه وحفظه اهللا        =ليالً ونهاراً   
   هذه األتعاب تعنى كرازة الرسول المستمرة .غارقةالسفينة ال

  

باخطـار مـن جنـسي       صوصلاسفار مرارا كثيرة باخطار سيول باخطار       ب - :٢٦آية  

باخطـار مـن     لبحراباخطار في    لبريةاباخطار في    لمدينةاباخطار من االمم باخطار في      

  .اخوة كذبة

 وكيف  ،على يد اليهود والوثنيين   سفر أعمال الرسل مملوء من األهوال التي القاها الرسول          
 كـان   =لـصوص    . للكرازة =بأسفار .كان اليهود واإلخوة الكذبة يحركون الوثنيون ضده      

 أي اليهود الذين إعتبروه كأخطر مرتد       =من جنسي    .قطاع الطرق منتشرون في كل مكان     
   أورشليم وأفسس ودمشق فقد حدثت فتن ضده في=في المدينة  .ودبروا مؤامرات لقتله

  
مـرارا   صـوام اعطش في    و وعجكد في اسهار مرارا كثيرة في        و  في تعب  - :٢٧آية  

  . عري وردبكثيرة في 

   كان يصلى ويعظ فيها =أسهار  . خالل أسفاره=في جوع وعطش 
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  .دا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم االهتمام بجميع الكنائسع - :٢٨آية 

 يائس التي بشرها من الجانب الروحي والعقيـد       بجانب أتعابه كان عليه اإلهتمام بكل الكن      
  .والسلوكي

  

  .انا ال التهب وعثريانا ال اضعف من  و من يضعف- :٢٩آية 

 هو شعور بشرى حينما يسمع عن ضعفات اآلخرين ولكن اهللا سريعاً ما             =وأنا ال أضعف    
ة  هو شعور فيه تذبل نفس الخادم إشفاقاً على من ضـعفَ وخـشي             .يعوضه بقوة من عنده   

مـن   . وإن تألموا يتألم ألالمهم    ، فالخادم الحقيقي يشارك وجدانياً من يضعف ويسقط       .عليه

 . أشعر كأن اللهيب إندلع في صـدري       =وأنا ال ألتهب     يرتد عن الطريق الصحيح      =يعثر  
   .هنا نرى متاعب الخادم الحقيقي

  

  .ن كان يجب االفتخار فسافتخر بامور ضعفيا - :٣٠آية 

 أي األالم والتجارب التي وقعت عليه وقاسى        ، ضعفاً وحقارة تسبب الخجل    ما إعتبره الناس  
 هذه الضعفات أظهرت عمل اهللا فيه بالرغم من         . وهذه لم يحتمل مثلها الرسل الكذبة      ،منها

 إذ أن اهللا يعمل فيه وليس بقوتـه         ، وهذا يدل على سمو فضله وكونه رسوالً حقيقياً        ،ضعفه
  .مه ولم يفتخر بالمعجزات التي صنعها وال بمواهبه والحظ أنه يفتخر بآال.الخاصة

  
  .يعلم اني لست اكذب البداالى  باركمالذي هو  لمسيح اسوعيهللا ابو ربنا ا - :٣١آية 

  .هنا يثبت كالمه الماضي واآلتي بأن يشهد اهللا اآلب أنه ال يكذب ليصدقوه
  

شقيين يريـد ان    الدم دينة م حرسيكان   لملك ا لحارث ا الي و مشقدي  ف - :٣٣ ،٣٢أية  

  نجوت من يديه  ومن السور نبيلز فتدليت من طاقة في .يمسكني

 ، أنه يفتخر بأمور ضـعفه     ٣٠ ونجد هنا تطبيق لما قاله في آية         ).٢٥ – ٩ : ٩أع  (راجع  
 ، ولم يكن له قوة إعجازية يواجه بها جنود الحارث         ،فها هو يهرب في سل من على السور       

 والرسول يـضع هـذه      . فاهللا يريده أن يكرز ويبشر     ،أنقذتهولكن تظهر هنا عناية اهللا التي       
 والحـارث هـو ملـك       . إذ هي أول إضطهاد وقع ضده      ،الحادثة هنا في آخر سلسلة أالمه     
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 وكان هيرودس أنتيباس متزوجاً من إبنة الحارث وتركها ليخلو له الجو مع .البتراء العربية
 وإنتهـز   .ر فيها جيش هيرودس    م في حرب دم    ٣٦ فحاربه الحارث وهزمه سنة      ،هيروديا

 وأقام  .الحارث فرصة صداقته مع كاليجوال اإلمبراطور الروماني ليضم دمشق إلى واليته          
 وهذا الوالى علم أن اليهود كانوا يريدون القبض علـى           ،الحارث على دمشق والياً من قبله     

نه في سٍل من     لكن بولس الرسول هرب م     ،بولس فأراد الوالي أن يقبض هو عليه ليرضيهم       
  .على السور
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  اإلصحاح الثانى عشر
  .عالناتها ولربانه ال يوافقني ان افتخر فاني اتي الى مناظر ا - :١آية 

 فإن اإلعالنات   . التي رآها  مناظر الرب = الرسول تحدث عن أالمه قبل اإلعالنات والرؤى        
خجـل مقاوميـه     وهو يتحدث عن هذه الرؤى لكـي ي        ، إنما تزكيه أتعاب المحبة    ،ال تزكيه 

ويثبت صدق رسوليته فيخلص المؤمنين من الكذبة الذين يدعون رسوليتهم مـشككين فـي              
   إنه ال يريحني أن أفعل ذلك وأتكلم عن نفسي =ال يوافقني أن أفتخر  .رسولية بولس

  
لست اعلم ام خارج     لجسداسنة افي    شرةعقبل اربع    لمسيحافي   نسانااعرف  ا - :٢آية  

  .الثالثة لسماءاهللا يعلم اختطف هذا الى لست اعلم ا لجسدا

قبل أربعة عـشر     هو يتكلم عن نفسه وبروح اإلتضاع يقول أعرف إنساناً           =أعرف إنساناً   

أفي الجـسد لـست      . إذاً هو كتم الرؤيا طيلة هذه المدة إلى أن إضطرته الظروف           =سنة  

ى إتحاد قوى مع     كان الرسول في حالة عالقة شديدة وف       =أعلم أم خارج الجسد لست أعلم       
 أي كيف كانت عالقة ، إن الرسول إذن لم يعرف الكيفية التي تم بها هذا اإلختطاف.المسيح

 أم كانت خارجة عـن      ، فهل كانت روحه في جسده     .روحه بجسده عندما تم هذا اإلختطاف     
 على أن عبارات الرسول تكشف أيضاً علي أنه من الممكن أن يحدث اإلختطـاف               .جسده

   وربما لو خطفت الروح فقط لكان الجسد في حالة غيبوبة .أيضاً بالجسد
  )١٧ : ٥غل (. . والجسد يشتهى ضد الروح. واإلنسان هو روح وجسد٠
 واإلنسان حر أن يسلك وراء شهوات جسده ضد صوت الروح القدس ودعوته فيتحـول               ٠

  أو أن يـسلك وراء صـوت الـروح         .إلى إنسان حسداني حيواني ومثل هذا نهايته الموت       
  القدس فيتحول إلى إنسان روحاني نهايته الحياة األبديه 

  )٤٤ : ١٥كو ١(. . ويوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني٠
وأما من إلتصق بالرب فهو روح      . . أم لستم تعلمون أن من إلتصق بزانية هو جسد واحد          ٠

  )١٧ ،١٦ : ٦كو ١(.. .واحد
 وبهذا يصير   ،مستجيباً للروح القدس   ، فاإلنسان المؤمن حر في أن يرتقى السلم الروحي        ٠

 هذا ما يسميه الرسـول جـسم        ، يصير اإلنسان كأنه روح بال جسد      .روح واحد مع الرب   



   إلى أهل آورنثوس الثانيةبولس الرسولرسالة 

  

٩٣  

 أو أن ينحدر اإلنسان وراء شهواته وينقاد إلى الزنى وبهذا يصبح جسد واحد مع               .روحاني
  .الحيواني وهذا ما يسميه الرسول بالجسم ، يصير هذا اإلنسان كأنه جسد بال روح.زانية
 فكلما مات الجسد عن العالم ارتفعت الدرجـة         ، واإلرتقاء على السلم الروحاني درجات     ٠

 صار الوعي الروحي واإلدراك الروحي علـى        ، وكلما ارتفعت الدرجة الروحية    ،الروحية
 ويبدو أن هذا ما يقصده الرسول يوحنا الالهوتي حين وضع أمامنا درجتـين              .درجة أعلى 

 وبهذه الدرجة أستلم الرسائل السبع من السيد        )١٠ : ١رؤ  (ت في الروح    األولى أسماها كن  
 وفى هذه الدرجة رأى يوحنا عرش )٢ : ٤رؤ ( والثانية أسماها صرت في الروح    .المسيح

  .اهللا
  . وفى درجة من هذه الدرجات العالية رأى بولس السماء الثالثة٠
  )١:٦تى٢ +٢٧ :٩كو١ ( اإلنسان الروحاني يفنى جسده ويضرم الروح الذي فيه٠
  )١٩ : ٥تس ١( واإلنسان الحيواني يطفئ الروح الذي فيه سائراً وراء شهواته ٠

 والسماء الثانية هي سماء     . فالسماء األولى هي سماء السحب والعصافير      =السماء الثالثة   
 وهناك من قـال أن الـسماء        . والسماء الثالثة هي الفردوس أي السماء الروحية       .الكواكب

ى هي السماء في المعنى الطبيعي لهذه الكلمة والسماء الثانية هي السماء في المعنـى               األول
 وأن السماء الثالثة هي الفردوس حيـث تنتظـر أرواح           .الديني الذي يقابل الحياة األرضية    

 وفي هذه السماء الثالثة يكشف اهللا مجده وإليهـا قـد إختطـف بـولس              .المنتقلين في فرح  
 واهللا قد . الذي يظهر لهم هو مجد نسبى أقل كثيراً من المجد األبدي ولكن مجد اهللا.الرسول

إختطف بولس الرسول للفردوس حتى ال يشعر أنه أقل من الرسـل الـذين رأوا المـسيح                 
  .بالجسد وهو على األرض قبل صعوده

  
  .  لست اعلم اهللا يعلم لجسداام خارج  لجسدااعرف هذا االنسان افي  و- :٣آية 

  . ولكن قوله أعرف يشير ألنه يتكلم عن نفسه.ار للسابقةهذه اآلية تكر
  

ال يـسوغ النـسان ان       و سمع كلمات ال ينطق بها     و نه اختطف الى الفردوس   ا - :٤آية  

  .يتكلم بها
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 وفـى   . هي كلمة فارسية تعنى حديقة إستخدمت لجنة عـدن فـي الـسبعينية             =الفردوس  
 وفى هذه اآلية    . جنة عدن بعد الموت    المسيحية هي المكان الذي يستعيد فيه المسيحي أفراح       

 والفردوس األرضي حيث عاش     .٢أسماه الفردوس وسبق أن اسماه السماء الثالثة في آية          
وفـى  . .آدم وحواء كان رمزاً لسعادة السماء حيث ما لم تره عين ولـم تـسمع بـه أذن                 

لمطوبـة   الفردوس هو مسكن األرواح ا     ،الفردوس تنتظر األرواح حتى يوم القيامة العامة      
المؤقت إلى أن تلبس األرواح األجساد الممجدة وتدخل أورشليم السماوية في المجد النهائي             

   . الثانىءيوم القيامة العامة بعد المجي
 . كلمات ال تستطيع أن تعبر عنها لغة بشرية وال يفهمها ذهن بشرى            =كلمات ال ينطق بها     

ال يسوغ   .ات والذهن غير قادر على الفهم     فاللغة البشرية عاجزة عن أن تُعبر عن السماوي       

 وحالتنا اآلن ونحن في جسد الخطية ال تـسمح  ، فهي كلمات مقدسة =إلنسان أن يتكلم بها     
 وهذه عالقة خاصة ال يسوغ أن نتكلم        ، وهى خاصة بعالقة النفس مع اهللا      ،لنا بأن ننطق بها   

   .بها
  

  .ر اال بضعفاتيال افتخ فسينلكن من جهة  ون جهة هذا افتخرم - :٥آية 

أمـا مـن جهـة       . أنا أفتخر ليس بنفسي ولكن بما أنعم اهللا به على          =من جهة هذا أفتخر     

 ولكنه يفتخـر  . فبولس ال يفتخر باإلنسان العادى الطبيعي=نفسي ال أفتخر إال بـضعفاتى    
 ويفتخر بضعفاته ألنه في ضعفه يظهر عمل اهللا وهو يريـد      .باإلنسان الذي هو في المسيح    

  . يفتخر باهللاأن
  

لكني أتحاشى لئال يظن  و فاني ان اردت ان افتخر ال اكون غبيا الني أقول الحق- :٦آية 

  .احد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني

  
 ،إن أردت أن أفتخر فسأجد ما أفتخر به من نجاح للخدمة إلى معجزات وصلت إلقامة ميت

 فهو ليس مخطئاً لو أفتخر . لسترة ومالطةبل حسبه الناس في عدة أماكن إلهاً كما حدث في     
 ، ألنه يعرف أن النجاح هو مـن عنـد اهللا       ، ولكنه ال يفضل هذا األسلوب     .ال أكون غبياً  = 

  . أنه أداة ضعيفة في يد اهللا القادر،وحتى ال ينظر إليه أحد أكثر مما ينظر هو إلى نفسه
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قد حدثت فعالً ولكن كان هذا       أي أن األعمال والمعجزات التي قام بها         =ألني أقول الحق    
 بـل هـي     . والرسول ال يريد أن يفهم أحد أن األعمال هي أعماله هو           ،نتيجة لعمل اهللا في   

  . وتكلم حتى ال يحطم أحد عمله الرسولي. إذاً هو صمت حتى ال يعظمه أحد.أعمال اهللا
  

لطمنـي  لي لشيطان ا الك م وكة في الجسد  شلئال ارتفع بفرط االعالنات اعطيت       و - :٧آية  

  .لئال ارتفع

 إذن الـضيقات هنـا      .ترتبط كثرة اإلعالنات بالضيق حتى ال يسقط الرسول في الكبرياء         
   -:تعتبر حارس له حتى ال يغتر بنفسه وربما هذه الشوكة كانت 

 : ٤غـل    + ٢٢ : ١٦رو  ( فكان ال يكتب رسائله بنفسه بل يمليها         ،ضعف في بصره  ) ١
 : ٣تـس   ٢(ان يكتب السالم بيده في آخر الرسالة         وفى بعض األحي   ).١١ : ٦غل   + ١٥
١٧(  
 ).١٤ : ٤غل  + ١٢ ،١١ : ١٩أع (قروح في جسده ) ٢

 .ربما هي االضطهادات المستمرة التي أثارها ضده الشيطان في كل مكان) ٣

اهللا  وبـولس نفـسه سـمح        )٥ : ٥كو  ١(ان  ونرى أن بولس أسلم زاني كورنثوس للشيط      
  -:فهم فائدتين للتجارب  بهذا ن.للشيطان أن يلطمه

  كما في حالة زانى كورنثوس وحالة أيوب.. .التنقية من خطية معينة) ١
 كما في حالة بولس... .الحماية من السقوط) ٢

 وردت في صيغة المضارع إشارة إلى أن عملية اللطم كانت تحدث على الدوام              =ليلطمنى  
 بـل فـي     ، يدخل فـي تفاصـيلها     والحظ أن الرسول أشار إلى الرؤيا التي رآها ولكنه لم         

 وسريعاً ما تحول للشوكة التي في جـسده         .تواضعه لم يقل رأيت ولكن قال أعرف إنساناً       
  .ولم يطيل الحديث عن المناظر واإلعالنات

  
  .ثالث مرات ان يفارقني لربا من جهة هذا تضرعت الى - :٨آية 

 ، فقد نطلب ما هو ضد خيرنـا       ، بل لما هو فيه الخير لنا      ،اهللا ال يستجيب لما نطلبه مباشرة     
 ولكن علينا )٢٤ : ١١مر ( حقاً كل ما نطلبه في الصالة مؤمنين نناله .كما طلب بولس هنا

 ٥يو  ١(" إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا        " أن نضع بجانب هذه اآلية آية أخرى هي         
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 لذلك لم   ،فسه ألن شفاءه لن يساعده على خالص ن       ، فشفاء بولس كان ضد مشيئة اهللا      )١٤: 
 ).١١ : ٩لـو   (والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم     "  ولذلك سمعنا قول الكتاب      .يستجب له اهللا  

 ألن الشفاء سيكون الوسيلة التي بها يرجعـون إلـى اهللا            ،فهناك مرضى محتاجون للشفاء   
 وهناك  ، فيخلصوا ، وهناك مرضى محتاجين للمرض ليتنقوا مثل أيوب       ،ويعرفونه فيخلصوا 

جين للمرض حتى ال يسقطوا مثل بولس إذاً لنصلى من أجل المرضى ليشفيهم مرضى محتا
 بـل أن هـذا      ، ولكن إن لم يعطى الرب الشفاء فليس معنى هذا أن اهللا لم يستجيب لنا              ،اهللا

 ، وإن أراد الرب أن يأخذ المريض بعد صلواتنا وأصوامنا         .المرض يكون لصالح المريض   
بل سيستجيب بأن ينَيح نفسه في الفـردوس ويعطينـا           ،فليس معنى هذا أن اهللا لم يستجيب      

 ونالحظ أن بولس كانوا يأخذون المناديل والمآزر من على جـسده            .روح الصبر والعزاء  
 بل لم يستطع أيضاً أن يشفى بعـض         ، لكن لم يستطع هو أن يشفى نفسه       ،فتشفى األمراض 

 والرب يسوع   )٢٧:  ٢فى  ( وأبفرودتس   )٢٠ : ٤تى  ٢(تالميذه المرضى مثل تروفيموس     
"  ولكن لنتعلم الصالة النموذجية من الرب يسوع إذ قال           .نفسه صلى لكي ترفع عنه الكأس     

 ."لتكن مـشيئتك  " إذاً لنصلى من القلب   " ولكن لتكن ال بحسب مشيئتي بل بحسب مشيئتك         
  :واهللا يحقق دائماً طلباتنا بشروط 

  .يلة جداًأن تكون الطلبة مفيدة لنا ولنالحظ أن معرفتنا ضئ )١
 وليس كل شفاء فيـه      ، وليس كل شفاء فيه فائدة لنا كما رأينا        .أن تكون لمجد إسمه    )٢

  .مجد إسم اهللا

 أن تكون الطلبة بإيمان )٣
 

 فقال لي تكفيك نعمتي الن قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور افتخر بـالحري               - :٩آية  

   .لمسيحافي ضعفاتي لكي تحل علي قوة 

 لـذلك فبـولس يفتخـر       ، يشعر بضعفه وبحاجته إلى هذه النعمة      نعمة اهللا تبدو أكثر فيمن    
 اهللا يعمل فيمن يشعر أنه وحده       .بضعفاته لتحل فيه قوة المسيح وتعمل في خدمته وكرازته        

 وهذا هو معنى أن قوة اهللا تكمل في ضعف البـشر، أي تـستطيع أن              .عاجز عن أن يخدم   
يرفع الشوكة عن بولس الرسول لكنه       ولذلك فاهللا لم     .تعمل في اإلنسان الذي يشعر بضعفه     



   إلى أهل آورنثوس الثانيةبولس الرسولرسالة 

  

٩٧  

 ولنالحظ أن القوة البشرية والحكمة البشرية يفسدان عمـل      .زاده نعمة وطلب منه اإلحتمال    
  .اهللا

   -:أمثلة 

 وتصور أنه أتى بمالئكة أنزلوه      .المسيح على الصليب كان في وضع ضعف شديد        )١
اطة كانـت   ماذا كان سيحدث ؟ ببـس     . .من على الصليب وقتلوا اليهود والرومان     

 قوة اهللا الجبارة تعمل     . ولكننا رأينا مبدأ جديد على الصليب      .قصة الفداء قد فشلت   
  .خالل ضعف المسيح الشديد وتهزم إبليس والموت وتخلص البشر

 وحين يهاجمه اليهود كـان      ،تصور أن بولس الرسول كانت له قوة جسدية جبارة         )٢
 أم كانوا قـد     ،نوا على يديه   هل كان كل هؤالء المؤمنين آم      .يضربهم وينتقم منهم  

 .حسبوه إنساناً قوياً جباراً وكانوا قد نفروا منه وإبتعدوا عنه

القديسة دميانة في عذاباتها ثم في شفائها كانت سـبباً فـي إيمـان المئـات بـل                   )٣
 . هل لو كان للقديسة دميانة قوة أماتت الوالي فور أن ابتدأت أالمها            ،وإستشهادهم

 .اهل كان كل هؤالء قد آمنو

 بـل أن اإلنـسان      .إن اهللا له خطة حكيمة ولو تدخلت بحكمتي أو بقوتي سأفسد خطـة اهللا             
 تَصور معي رسام يـستخدم فرشـاة   .القوى سيغتر بقوته ويتكبر فيحرم من قوة اهللا وعمله   

 بل حينمـا    ، ما هو الوضع األمثل للفرشاة ؟ قطعاً أنها ال يكون لها رأى            .ليرسم بها لوحة  
 ولكن تصور أن الرسام حينمـا       .ي اللون األحمر تتلون بهذا اللون وهكذا      يضعها الرسام ف  

 حـسب   ،أتى ليضع الفرشاة في اللون األحمر إستدارت من نفسها وتلونت باللون األخضر           
 ولهذا فبولس يفتخر بضعفه فهو يعلم أنه بقدر مـا هـو             .إنها بهذا ستفسد اللوحة   !! رأيها  

  . تنجح خطة اهللا وينجح عمل اهللا خطة اهللا بقدر ماىضعيف وال يتدخل ف
  

الضيقات الجـل    و الضطهاداتا و الضرورات و الشتائم و لذلك اسر بالضعفات   - :١٠آية  

      .الني حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي لمسيحا

 بل كان الرسـول     ، أعطاه المسيح قوة   ،حينما شعر الرسول بضعفه وإحتياجه لقوة المسيح      
 فالـضيقات   ،والضيقات العظيمة التي تقابله في الخدمـة      يشعر بلذة حين يحس بالضعفات      
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 هو كان في ضيقاته يسر ألنه اصبح .تقابله من الخارج ولكن في الداخل يشعر بقوة عظيمة
   .يعرف ان اهللا ال بد وسيعمل

  
انا افتخر انتم الزمتموني النه كان ينبغي ان امدح منكم اذ لم           و د صرت غبيا  ق - :١١آية  

  .ان كنت لست شيئا وئقي الرسلانقص شيئا عن فا

 ، إالّ بضعفاتى  ء وأنا نفسي ال أحب أن أفتخر بشي       ،وبهذا اإلفتخار صرت غبياً في نظركم     
 خصوصاً بعد أن ، وكان يجب عليكم أن تقدروني وال تلزموني بأن أفتخر.لكنكم ألزمتموني

ى قديسين لهـم     وبعد أن تغيرتم من وثنيين خطاة إل       ، كل هذه المدة   ،خدمتكم كل هذه الخدمة   
 أنا لست شيئاً بـدون      =إن كنت لست شيئاً      . وبهذا فأنا لست أقل من سائر الرسل       .مواهب
  .المسيح

  
  .قوات وعجائب وصنعت بينكم في كل صبر بايات لرسولان عالمات ا - :١٢آية 

إن جميع األدلة والبراهين التي تحتاجون إليها كي تثقوا أن الذي يكلمكم وقد علمكـم هـو                 
 فخدمتي كانت بعجائب وقوات تدل      . كل هذه األدلة قد تمت لي بينكم       ،باقي الرسل رسول ك 

فـي   . ولم يقل صنعتها فاهللا صنعها بـه       ُ صنعتْ  والحظ أنه قال   .على أحقيتي في الرسولية   

   يتكلم هنا عن إحتماله كل أالم الخدمة =صبر 
  

 لـم اثقـل علـيكم        النه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس اال اني انـا            - :١٣آية  

  .سامحوني بهذا الظلم

 ء إالّ أن يكون ذلك الشي، الذي قبلتموه أنتم أقل من الكنائس األخرى  ءألنه ما هو ذلك الشي    
 فإذا كنـتم تعتبرونـي قـد        ،هو أنى لم أحاول أن أثقل عليكم باحتياجاتي ومطالبي المادية         

   . وهذه اآلية فيها تأنيب شديد لهم.ظلمتكم بهذا فسامحوني
  

ال اثقل عليكم الني لست اطلب ما        و وذا المرة الثالثة انا مستعد ان اتي اليكم       ه - :١٤آية  

  . يذخرون للوالدين بل الوالدون لالوالد الوالداهو لكم بل اياكم النه ال ينبغي ان 

   فأنتم كأوالدي ال أريد سوى خالص ، أنه ال أثقل عليكم،سآتي إليكم محتفظاً بمبدئي
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  .ظر منكم نفعاً مادياً وال أنت.نفوسكم
  
   

ان كنت كلما احبكم اكثر احب   و انفق الجل انفسكم   و اما انا فبكل سرور انفق     و - :١٥آية  

  .اقل

 وهذه تعنى   = ُأنْفَقْ    بل أنا على إستعداد أن     ، ما لدى من أموال عليكم      ُأنْفقْ بل أنا مستعد أن   
 ومـع   .ألجل خالص نفوسهم  إستعداده أن يضحى بحياته ويبذل ذاته حتى الموت ألجلهم و         

 إذن على الخـادم أن ال يتوقـع   .كل هذه المحبة لم يقابل أهل كورنثوس الرسول إالّ بفتور     
 فالرسول هنا نجده مستعد أن      ، لكن مع ذلك عليه أن يبذل نفسه عنهم        ،الكثير من مخدوميه  

نْفَقْ ألجلهم وهو يعلم نقص محبتهم لهقْ وأن ينْفي.  
  

  .ا لم اثقل عليكم لكن اذ كنت محتاال اخذتكم بمكر فيلكن ان- :١٦آية 

بمكر  ولكن   ، فأنا لم أثقل على أحد     ، ليكن ما يكون من أقوال المعلمين الكذبة عنى        =فليكن  

 فليكن فأنا لم أجتذبكم إلى ولم أثقل علـيكم بـل            ، المعلمين الكذبة قالوا أنه إجتذبهم بمكر      =
  .إجتذبتكم للمسيح

  
  .كم باحد من الذين ارسلتهم اليكمفي معتطل ه - :١٧آية 

  . أو طلبوا هم ألجلى أمواالً،هل طمع فيكم أحد ممن أرسلتهم إليكم
  

اما سـلكنا بـذات      يطستفيكم   معطارسلت معه االخ هل      و يطست طلبت الى    - :١٨آية  

  . اما بذات الخطوات الواحدة لواحداالروح 

  .لحسابيهل سلب تيطس أو األخ المرسل معه أموالكم لحسابه أو 
  

لكن الكل ايها االحباء  ونتكلم لمسيحا اتظنون ايضا اننا نحتج لكم امام اهللا في         - :١٩آية  

  .الجل بنيانكم
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وأنا إذ كنت أتكلم لكم على هذا النحو فلست أقصد بكلماتي أن أحتج لديكم أي أحـاول أن                  
 اهللا في المسيح    أمام . فليس لديكم ما تحكمون به علي      .أبرر نفسي أمامكم وألتمس األعذار    

 . وأنا مسوق وملهم من السيد الرب المـسيح ، واهللا شاهد على، فأنا أتكلم أمام اهللا=نـتكلم   
   ألجل بنيانكم= وكل كالمي لنفعكم 

  
اوجد منكم كمـا ال تريـدون ان         و  الني اخاف اذا جئت ان ال اجدكم كما اريد         - :٢٠آية  

  .تشويشات وتكبرات ونميماتو مذمات وتحزبات وسخطات ومحاسدات وتوجد خصومات

 وكما كنت أنتظر مـنكم      .أنا أكتب لكم هذا ألني أخشى عندما أجئ أن ال أراكم كما أرجو            
خـصومات   بل يجـد فـي وسـطهم         .كأوالد مؤمنين لهم حياة توبة وقد أصلحوا أمورهم       

 =وأوجد منكم كما ال تريـدون        من يأخذه روح الغرور والفخر       =وتكبرات  . .ومحاسدات
  .ن مضطراُ أن أوبخ وأعاقبأي أكو

  
انوح على كثيرين من الذين اخطـاوا        و  ان يذلني الهي عندكم اذا جئت ايضا       - :٢١آية  

  التي فعلوها لعهارةا والزنى ولنجاسةاعن  توبوايلم  ومن قبل

 الرسول كأب لهم ولدهم في اإليمان سيشعر بمذلة لو وجد أنهم يسلكون فـي               = أن يذلني   
 فخطايا األوالد تسبب عـاراً  ، إذ بهذا ستكون خدمته بال نفع وبال ثمر  ،خطايا سبق وذكرها  

 في خطايا زنى ووثنية ونجاسة إن الخادم حينما يشعر أن أوالده            =أخطأوا من قبل     .ألبيهم
 والعكس فهو يفرح بقوة أوالده الروحية فهو كأب لهم          ،في حالة روحية متأخرة يشعر بذل     

  . يريد أن يفتخر بهم)١٩ : ٤غل (

  اإلصحاح الثالث عشر 

  

    .ثالثة تقوم كل كلمة واهدينشذه المرة الثالثة اتي اليكم على فم  ه- : ١آية 

  . يلزم وجود أكثر من شاهد عند القضاء)١٥ : ١٩تث (في و. هذه لها عدة تفسيرات
 تكون زياراتي الثالث لكم كشهود    و. تثبت و  سآتي إليكم هذه المرة الثالثة لتتأكد الكلمة       – ١

  .ثالث ضدكم
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. الشاهد الثالث هو زيارته القادمة لهم     و. الثانية و  قد يكون الشاهدين هم رسالتيه األولى      – ٢
   .الرأي الثالث هو األقرب للصحةو
المحاكمـة تحتـاج    ، و  حين يذهب الرسول في زيارته الثالثة فهو سيذهب لمحاكمتهم         – ٣

لن يحكم علـيهم   وبحسب الشريعةبولس سيعاقب الخطاة بشهادة شاهدين أو ثالثة   و. لشهود
  .سوستانيس وربما الشاهدان هما تيموثاوسو. وحده دون شهود

  
انـا غائـب االن    وانا حاضر المرة الثانية    و اسبق فاقول كما   و قد سبقت فقلت   - : ٢آية  

   .لجميع الباقين اني اذا جئت ايضا ال اشفق واكتب للذين اخطاوا من قبل

 فأوجـه   ،أنى قلت ما أقوله اآلن قبل رحلتي الثالثـة إلـيكم          و لقد سبقت في رحلتي الثانية       
كذلك أوجـه كالمـي للبـاقين الـذين         ، و كالمي للذين قد أدينوا كخطاة في رحلتي السابقة       

أقول أنني عندما أجئ إليكم للمرة الثالثة أنى سوف أتكلم   وأعاملكم بشدة لكـل                 و يخطئون
  .كَنَسية للخطاة هنا نرى أهمية وجود عقوبات .لن أشفق ومن يخطئ

  
  .المتكلم في الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم لمسيحاإذ انتم تطلبون برهان  - : ٣آية 

   -: كان رد بولس أنه  وبأي سلطان تحاكمنا ؟ وهم يقولون له بأي صفة
١ – فمن يقاوم بولس يقاوم المسيح الذي فيه=من المسيح المتكلم في .  
  هم رأوا قوته في كرازتـه      ، لقد سبقوا ورأوا عقوبته للزاني     =الذي ليس ضعيفاً لكم      – ٢
  . كل هذا أظهر قوة المسيح الذي في بولس،عقوبته للخطاة وأعمالهو
 فلقد تغيروا تغييـراً     ، بل ظهرت فيهم   ، القوة لم تظهر في بولس فقط      =بل قوي فيكم     – ٣

 فهل بعد كل ذلك يكون      .ذلك بتعاليم بولس   و صاروا قديسين لهم مواهب بعد إيمانهم      و كامالً
  .بال سلطان وبولس ضعيف

  
ان كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة اهللا فنحن ايضا ضعفاء فيـه                و النه - : ٤آية  

   .لكننا سنحيا معه بقوة اهللا من جهتكم

      بلإالّ أنـه كـان فـي        ،مات في صورة ضعف    و ولو أن المسيح إتخذ صورة بشرية وص 
 بل حتى عندما كان في القبر كـان الهوتـه متحـداً             ،وته كان حي بقوة اله    .منتهى القوة 
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 بل صار   . بل هو مصدر الحياة    ، هو حي بطبيعته فهو اهللا نفسه الظاهر في الجسد         .بناسوته
 فنحن فـي صـورة      ، إذن ال تحكموا حسب المظاهر     .الصليب عالمة قوة مرعبة للشياطين    

نظهر في ضعف وسط     ما حدث للمسيح يحدث لنا فنحن        =ضعفاء فيه   = ضعف كمسيحنا   
 لكننا بالمسيح الذي فينا أقوياء بفـضل        ،نحيا كغرباء فى هذا العالم     و العالم الذي يضطهدنا  

 مـضطهدين مـن     ،نحن مصلوبين مع مسيحنا ال نستعمل قوة جسدية       . قوة اهللا العاملة فينا   
 كما، و علينا  لكن ما جرى على المسيح سيجرى      . العالم يرفضنا ألنه يرفض المسيح     ،العالم

جـسمي   و  أنتم ترونني في مظهر ضـعف      =من جهتكم    .تمجد المسيح سنتمجد نحن أيضاً    
 سأستعمل سلطاني الرسـولى     ،أعاقبكم و  لكن قوة المسيح التي في ستظهر ضدكم       ،ضعيف

   .من نحوكم
  

ان  نفسكماام لستم تعرفون     نفسكماامتحنوا   اليماناهل انتم في     نفسكم ا ربواج - : ٥آية  

   .فيكم ان لم تكونوا مرفوضينهو  لمسيح اسوعي

 هل المـسيح    . هذا السؤال البد أن يشغل بال كل منا        =جربوا أنفسكم هل أنتم في اإليمان       
قبـل أن   و.  بال خـوف   ،فينا أم ال وهذا يدل عليه أننا ثابتين في اإليمان واثقين في مسيحنا            

إيمـان مهتـز    نضع الناس في الميزان فلنضع أنفسنا نحن في الميزان ومن يجد نفسه ذو              
. . والرسول يريد أن يقول لهـم      ."أعن عدم إيماني    " فليطلب مثل الرجل الذي قال للمسيح       

 وإذا  ، هل أنتم في اإليمان    ،بدالً من أن تمتحنوننا وتُجربوننا امتحنوا أنفسكم وجربوا ذواتكم        
نتم لستم   فإذا لم يكن المسيح يسكن فيكم فأ       ، فإن المسيح يوجد فيكم    ،كنتم تسلكون في اإليمان   

 والرسول يقصد هنا اإليمـان      .في اإليمان بل خارجاً عنه مرفوضين من المسيح تبعاً لذلك         
 والمؤمن يـضع    ،والمؤمن ال يشك  " ال أخاف شراً ألنك معي      "  فالمؤمن ال يخاف     ،العملي

 أي يحيـا حيـاة      ،ثقته في اهللا مفضالً المر الذي يختاره اهللا عن الشهد الذي يختاره لنفسه            
   وهناك عالمات أخرى . وهو يحيا شجاعاً مثل الشهداء.م الكاملالتسلي
  شهادة الروح في داخلنا أننا أبناء  )١
 ثمار الروح في الخارج التي يراها ويلمسها الناس  )٢
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 فمن الذي عرفكم المسيح     ،ومعنى كالم بولس أنه إذا كان المسيح فيكم ولكم ثمار ومواهب          
 وإن كان   . إن صدق رسوليتى تجدوه داخلكم     .ليتى أليس هذا إثباتاً لصدق رسو     .؟ ألست أنا  
   . فكم باألكثر يكون في معلمكم،المسيح فيكم

  
   .كنني ارجو انكم ستعرفون اننا نحن لسنا مرفوضينل  - :٦آية 

 بـل حينمـا سـتجدون       .حينما سأستعمل سلطاني الرسولى ستتأكدون أنني لست مرفوضاً       
  .المسيح فيكم ستتأكدون أنني لست مرفوضاً

  
اصلي الى اهللا انكم ال تعملون شيئا رديا ليس لكي نظهر نحن مزكين بل لكي                و - :٧آية  

  .نكون نحن كأننا مرفوضون وتصنعوا انتم حسنا

  هنا نرى قلب الرسول المملوء محبة ألبنائه فهو غير مهتم بإظهار سلطانه الرسولى 
   هم   بل أن يكونوا. إذ لنا سلطان=لكي نظهر نحن مزكين = في العقاب 
 فال يحتاجوا لتأديب يظهر     = أن تصنعوا حسناً     بل شيئاً ردياً    نال يعملو  قديسين      

 بل يود بولس أن يظهر كمرفوض وبال سلطان على أن يكونوا            ،فيه سلطان بولس  
 هنا يظهر أن بولس ال يهتم بأن تسلب حقوقه كرسول بقدر ما يطمئن              .هم قديسين 

  .على نفوس رعيته
  

  . نستطيع شيئا ضد الحق بل الجل الحق الننا ال- :٨آية 

 فسلطاني الرسولى هو لعقـاب      .أي أنه لو سلكتم بالحق فلن أستطيع أن أعمل شيئاً ضدكم          
  . ما نعمله المهم فيه هو إظهار الحق=بل ألجل الحق  .من هو ضد الحق

  
هذا ايـضا نطلبـه      و انتم تكونون اقوياء   و  الننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء      - :٩آية  

  .مالكمك

 نظهر كضعفاء بدون سلطان واضح باإلضافة إلحتمال =نفرح حينما نكون نحن ضـعفاء       
 .إن هذا يفرحني أن ال تكون هناك فرصة إلظهار سلطاني بسبب قداسـتكم            = أالم الكرازة   
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 فالقوة الروحية تصاحب حياة التائب والخادم الحقيقي يطلب كمـال           =أنتم تكونون أقوياء    
    كما لكمهذا نطلبه= أوالده 

  
انا حاضر حسب الـسلطان   وزماجانا غائب لكي ال استعمل       و  لذلك اكتب بهذا   - :١٠آية  

  .الذي أعطاني اياه الرب للبنيان ال للهدم

 وحتـى ال    ،ومن أجل هذا فأنى أكتفي بهذه األمور إليكم وأنا غائب عنكم حتى تتعظوا بها             
 وهذا السلطان   ،ولى في معاقبتكم  أكون مضطراً عندما أجئ إليكم أن أستعمل سلطاني الرس        

الذي أخذناه من اهللا لم نأخذه من أجل الهدم وإظهار القوة بل من أجـل بنيـانكم الروحـي          
  .وتكميلكم في حياة اإليمان

  
 السالمبعيشوا   احداو اخيرا ايها االخوة افرحوا اكملوا تعزوا اهتموا اهتماما          - :١١آية  

  .السالم سيكون معكم ولمحبةااله و

 والحظ ان اإلنتصار في التجربة ليس . الفرح الروحي المقدس سمة لحياة اإليمان=وا إفرح
 لذلك فلنفرح حتى لو كنـا فـي    . بل في أن تستمر في حاله فرح أثناءها        ،هو الخروج منها  
 لذلك نسمع بولس الرسول يدعو للفرح حتـى         . فنحن في يد اهللا أينما كنا      ،مرض أو سجن  
  ).٤ : ٤في (وهو في السجن 

.  الرسول يطلب منهم ومنا أن نسعى ونعمل للنمو في طريق الكمـال الروحـي              =إكملوا  
فالحياة الروحية هي حياة تقدم ونمو وتدرج من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها وهكذا إلى ماال 

  " كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل .. " .نهاية
ت تحاصرنا من كل جانب لكن علينا أن نطلـب           والضيقا ، نحن في عالم ضيقات    =تعزوا  

  اإلمتالء من الروح القدس المعزى ليعزينا وسط ضيقاتنا 
 فنكون  )٢ : ٢في  ( الرسول يهتم بأن يكون للكنيسة الفكر الواحد         =إهتموا إهتماماً واحداً    

  كأسرة واحدة متحابة بال إنشقاق وال إنقسام وال تحزب وال خصام 
=  ومن يعيش بالسالم يكون اهللا معـه         . حياتكم ألجل سالم الكل     كرسوا =عيشوا بالسالم   

   ومن يعيشوا في إنشقاقات وخصام لن يكون اهللا معهم .سيكون معكم
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١٠٥  

  . سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة- :١٢آية 

  
 ومن هنـا فـإن الكنيـسة        .الرسول يحثهم على أن يكون بينهم ود ومحبة وسالم بال رياء          

فال عبادة مقبولة دون أن نكون في سـالم  " قبلوا بعضكم بعضاً " اس وضعت في بداية القد   
   بال خداع وال فساد =قبلة مقدسة  .ومحبة

  

  .لقديسيناسلم عليكم جميع ي - :١٣آية 
  )فليبي وتسالونيكى( أي مؤمني مكدونية =جميع القديسين 

  
  ميناميعكم مع ج لروح القدس اركةش واهللا حبةم ولمسيح اسوعيربنا  عمةن - :١٤آية 

هنا نرى البركة الرسولية الختامية والتي صارت هي البركة التي يبارك الكاهن الشعب بها              
 ونالحظ أن نعمة المسيح التي ظهرت في صليبه جعلتنـا           .بعد إختتام كل قداس أو إجتماع     

 هـذه الـشركة     ،نتعرف على محبة اهللا اآلب وبالتالي نكون في شركة مع باقي المـؤمنين            
  .روح القدسيعطيها ال

 وبإتحادنا بالمـسيح اإلبـن      ،نحن بدون المسيح ما كنا قادرين على أن نحظى بمحبة اآلب          
 : ١أف  (صرنا أبناء بالتبعية تنسكب فينا محبة اآلب التي كانت تنسكب في اإلبن المحبوب              

 ٥رو ( والروح القدس هو روح المحبة الذي يسكب هذه المحبة في قلوب كل المؤمنين ).٦
 وهناك أيـضاً    .بالتالي يشترك كل المؤمنين في محبة واحدة هللا ولبعضهم البعض          و ).٥: 

 بل الروح القـدس صـار       ، المواهب والعطايا  فيشركة بين المؤمنين وبين الروح القدس       
إشترك يا رب مع عبيدك في . .أوشية المسافرين" يشترك مع المؤمنين في كل عمل صالح  

  .در كل نعمة وحب وشركة لنا اهللا الثالوث هو مص."كل عمل صالح 


