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أهل كورنثوسالرسالة الثانية إلى 
انشجاعة المسيحيين وقوتهم وسط اآلالم واألحز: االصحاح الرابع

ي الحب المتبادل بين الراععن في االصحاح األول تحدث القديس بولس -

عن االصحاح الثانيثم تحدث في والرعية وبين الرعية وبعضها البعض، 

بة محللخاطئ التائب كيف نكون رائحة ذكية للسيد المسيح وكيف نقدم 

تي الجديد الالعهد في االصحاح الثالث عن مجد الخدمة في صادقة ثم تحدث

ة الخدمة وشجاعفي عن األمانة االصحاح الرابع يحدثنا وفي . تهب الحياة

.اآلالم واألتعابوسط المسيحيين وقوتهم 

ذبة نفسه من االتهام الذي وجهه المعلمون الكفي هذا االصحاح يبرر ونراه -

ويكشف أيضاً كيف استخدم. ضده وضد العاملين معه، بأنهم مخادعون

ديس القآالم الموازين حينما استغلوا الشيطان هؤالء المعلمون الكذبة لقلب 

ي النعمة كدليٍل على عدم رضى َّللاه عليهم، وتخلوضيقاتهممعه بولس ومن 

.اإللهية عنهم
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فايا بل قد رفضنا خ. نفشلأجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما ُرحمنا ال من "

، بل بإظهار ا لحٍق، الخزي، غير سالكين في مكر، وال غاشين كلمة َّللاه

[2-1]" مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنساٍن قدام َّللاه 

معه ن القديس بولس والعاملييتطلع المعلمون الكذبة إلى كثرة آالم بينما -

بتهم بركة التي وههذه اآلالم رحمة َّللاه الفائقةفي يرى كعالمة غضٍب إلهيٍ، 

وكرامة قبول اآلالم من أجل الخدمة، فدفعت باألكثر إلى الرجاء المفرح، 

هذه إننا نواجه مصاعب كثيرة، لكننا في: "وكأنه يقول!" ال نفشل": مؤكدا

:قلوبناى كلها نختبر نعمة اإلنجيل المفرح، لن يتسلل روح الفشل أو اليأس إل

لني أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينًا إذ جعوأنا "

(12: 1تيموثاؤس 1)" للخدمة

، فال توحٍ في بساطٍة كاملٍة وقلٍب مفالقديس بولس في مكر بل يسلك لم -

اقة تخفي وراءها شيئا رديئًا بعض أنه يرى ال. يغطي تصرفاته بمظاهر بره

يتحدث هنا عن تصرفات بعض المعلمين الكذبة خاصة الذين من أصلٍ 

.لحبهم للرئاسة والتسلطفي الخفاءيهودي، الذين يمارسون أخطاء 

ذين ال. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوًما، فإنما هو مكتوم في الهالكين"

فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئال تضيء لهم 

[4-3" ]َّللاه إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة 
ضع أي محتجبًا، أو وُ ،القديس بولس مكتوًماكان اإلنجيل الذي يكرز به إن -

.ميانًاععليه بُرقع كما على وجه موسى، فهذا بالنسبة للذين بإرادتهم صاروا 

ن ما ُوضع برقع على قلب إنسان، فهذا دليل على أنه صار من الهالكيوإذا -

خراف ليسوع جاء الرب لقد . تحت سلطان الخطية، الذين اسلموا أنفسهم للشر

غير مكتوًما، أيكان اإلنجيل فإن . ويخلص ما قد هلكيطلب الضالة، إسرائيل 

ي في اإلنجيل وال فظاهر لمن وضعوا البرقع علي عيونهم، فهذا ليس عيباً 

الخدام، بل في الذين أصروا إن تبقى نفوسهم في الضياع والدمار، ولم 

.يستجيبوا للنداء اإللهي

إله هذا تجاوبهم معهو لبقاء اإلنجيل مكتوًما بالنسبة للبعض السبب األخر -

لكي ان العصي، ويظلم فهمهم، ويثير فيهم بصيرتهم الداخليةالدهر الذي يعمي 

ال فيبقوا تحت سلطان ظلمته في جهالٍة وتمرٍد، ويحرموا من النور اإللهي 

. تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة َّللاه 
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فسنا عبيًدا لكم فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربًا، ولكن بأن"

رق ألن َّللاه الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أش. من أجل يسوع

، في وجه يسوع المسيح [6-5]" في قلوبنا إلنارة معرفة مجد َّللاه

شخصه المسيح وحبه وعمله والسيدفكرتقديم القديس بولس هوما يشغل-

.ص العالمشهوة قلبه أن يخدم العالم لكي يقبل سيده مخل. اإللهي ال تقديم ذاته

ميق، ، فهذا هو إحساسه الحقيقي العلهمعبًدا أن يدعو نفسه من يخجل ال و-

لربلهد يشتهي أن يكرز بحكمته وال بقدرته وال ببره الذاتي، بل يشال اذلو

.آلبالذي له سلطان على السماء واألرض، الذي يصالح البشرية مع ايسوع

حين كانت الظلمة تغطي وجه ، "نورليكن "3: 1تكوين وكما قال هللا في -

شرق هكذا يتطلع إلى قلوبنا التي سادتها ظلمة الجهالة لي، نورفكان األرض 

.آلخرينبنوره اإللهي عليها وتتمتع بالمعرفة السماوية، فتستنير وتنير ا

يسوع بالربفإن هذه االستنارة تتحقق "في وجه يسوع المسيح"أما قوله -

.  ونحمل بره وقداسته، مجد هللانتمتع بشركة الذي فيه ، المسيح

مكتئبين .  منّاولكن لنا هذا الكنز في أواٍن خزفيٍة، ليكون فضل القوة َّلله ال"

ضطهدين م. في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين

[9-7]" لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين
بولس والعاملون معه بأنفسهم؟ ألنهم مجرد أواٍن القديسيكرزال لماذا -

.خزفية، ال قيمة لها في ذاتها، إنما في الكنز الذي يحملونه ويكرزون به

. (33: 16يوحنا )في العالم سيكون لهم ضيق السيد المسيح لتالميذه أنه أكد -

، "يءشمكتئبين في كل "فجعلهم بولس ومن معه بالقديس وقد أحاط الضيق 

شاف فرصة الكتأمامهم بل كانت لكن لم يكن لكل هذه الضيقات أن تقف عائقًا 

.ذوبةيسند ويعين ويحول المرارة إلى عالمستحيالت، الذي إمكانيات َّللاه إله 

:ينبغي علينا أن نعرف أن البشر جميعًا يجّربون ألسباب ثالث

، كما نقرأ عن الطوباويين إبراهيم وأيوب وكثير من أجل اختبارهممن . 1

:وطوبهم السيد الرب قائالً حصرالقديسين الذين تحملوا تجارب بال 

ذا إلكم طوبى .السماواتالبر الن لهم ملكوت جل أللمطرودين من طوبى "

"جلي كاذبينأعليكم كل كلمة شريرة من وطردوكم وقالوا عيروكم 

(11-10: 5متي )
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الال)، وذلك عندما يؤدب أبراره من أجل خطاياهم البسيطة أجل اإلصالحمن . 2

:النقاءوالهفوات، ولكي ما يسمو بهم إلى حال أعظم من ( إرادية

(34:19مزمور " )جميعها ينجيه الربومن الصديقكثيرة هي باليا "

هُ الرب  يَُؤّدبهُ ألن الذي يحب  . إذا وبهخكتَُخْر واليا ابني ال تحتقر تأديب الرب "

فأي  ابٍن ال ين،كالبنيعاملكم هللا التأديب كنتم تحتملون إن . يقبلهُ ويجلد كل ابٍن 

أي كأوالد هلل )يِه قد صار الجميع شركاَء ف،تأْديبٍ ولكن إن كنتم بال . يَؤدبهُ أبوهُ 

(8-5: 12عبرانيين )" ال بنون( أي أوالد زنا)نغول فأنتم ( شركاء في التأديب

وعد به طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة ألنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي"

(12: 1يعقوب " )الرب للذين يحبونه

ا من روح المجد وهللا يحل عليكم، أمألن إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم "

(14: 4بطرس 1" )جهتهم فيجدف عليه وأما من جهتكم فيمجد

سرائيلإوذلك كما هّدد هللا بأن يُرسل أوبئة على بني كعقاب من أجل الخطية. 3

(32:24تثنية )" أنياب الوحوش مع ُحَمة زواحف األرضفيهم أرسل "

(32:10مزمور )" كثيرة هي نكبات الشرير"

(5:14يوحنا )" فال تخطْئ أيًضا لئاَله يكون لك أََشر  . ها أنت قد بَِرئْت"

وع حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يس"

سوع، لكي ألننا نحن األحياء نسلم دائًما للموت من أجل ي. أيًضا في جسدنا

لكن إذا الموت يعمل فينا، و. تظهر حياة يسوع أيًضا في جسدنا المائت

[12-10]" الحياة فيكم
مسيح، الآالم السيد عن آالمه المستمرة بكونها تطابق يتحدث القديس بولس -

لذين االمؤمنين في والسيد المسيح يعمل . آالمهالسيد المسيح وكأنه يشارك 

بول في جسدهم، مقدمين مثالً رائعًا لق(أي آالمه)يسوع إماتة الرب يحملون 

ّدداً وقد كان القديس بولس مه. فيهم" يسوعتظهر حياة لكي "اآلالم بفرحٍ 

األمم وكراهية اليهود أثار لألمم كرازته فبسبب بالموت في العديد من المرات، 

.لخطر الموتأيضاً، وتعرض 

حب ذبيحةهمموت دائم مقدمين حياتخطر في ثم يشرح انه والرسل جميعاً -

هوأبدية، فحياة المؤمنينيهبإذ همفيلحساب السيد المسيح الذي يتمجد 

.أخطاًراإذ كان دائًما يواجه الدوام، على يسوع الرب إماتة يحمل في جسده 

ً أنا اآلن اُسكب ": قاللهذا ، ذبيحةجسده صار بالفعل بإماتة - 2)"سكيبا

.ميهفي مخدو" الحياة"لكي يري تقدمةكدمه حياته وا ساكبً ، (6: 4تيموثاؤس 
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يًضا آمنت لذلك تكلمت، نحن أ: فإذ لنا روح اإليمان عينه حسب المكتوب"

نا نحن عالمين إن الذي أقام الرب يسوع سيقيم. نؤمن ولذلك نتكلم أيًضا

[14-13]" أيًضا بيسوع، ويحضرنا معكم
"  تآمنت لذلك تكلم": كما نصلي المزمور األخير في صالة الساعة التاسعة-

ق اإللهية وحتحقيق الوعود بأنه صار لنا هكذا نحن نؤمن (10: 115مزمور )

ا نشهد هذا م. المسيحمع السيد المجد لتكون لنا شركة التمتع بالخالص األبدي 

آمن به رجال العهد القديم خالل إعالنات الروح هو ذات ، فما بهعنه ونتكلم 

.إيماننا، لكن ما نرجوه هو تمتعنا نحن به لذا الق بنا أن نشهد له

هذه اآلالم التي حولت حياة الرسل إلى إماتة دائمة تشرق عليهم في سط -

الموت، إذ لم يخِف الرسل. المسيح فيتمتعون بعربون القيامة معهقيامة السيد 

مجدوبه إلى الالمسيح مع السيد حسبوه طريق القيامة المفرح، به يعبرون 

.األبدي

وسلكنا إن فعلنا إرادتهيسوع من األموات سيقيمنا نحن أيًضا الذي أقام الرب -

كالٍم في وصاياه وأحببنا ما يحبه، ممتنعين عن كل شٍر وطمٍع ومحبة ماٍل و

.شرير وشهادة زور

ألن جميع األشياء هي من أجلكم، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت "

ساننا الخارج لذلك ال نفشل، بل وإن كان إن. َّللاه باألكثرين تزيد الشكر لمجد 

[16-15]" يفنى، فالداخل يتجدد يوًما فيوًما
القيامة هنا خبرة األلم والموت اليومي والتمتع بعربونبجميع األشياء يقصد -

يث أنه وح. والحياة الجديدة، كل هذه الخبرات التي يعيشها الرسل مقدمة للشعب

النعمة رأي عملالذي فالقديس بولس ليس كل أحٍد قد استلم كلمة اإليمان، لهذا 

لم يخْف من احتمال االضطهادات والمخاطر مادام في المؤمنين الكثيرين، 

.عهمأكثر ويزداد الشكر ميستطيع الكرازة لكل واحٍد بإيمان حتى يؤمن أناس 

سه بحوايتعب الجسد ألنه من الخارج حياته، يتسلل اليأس إلى ولهذا، لن -

ها أحد خالل اآلالم والتجارب، لكن النفس في الداخل التي ال يراويفنى، خاصة 

.المقدسةياة تتجدد طبيعتها، وتتقبل النور اإللهي والحياة الجديدة، فتتمتع بالح

رعة في بعض ويتقدم تدريجيًا ويتم بأكثر سالمعمودية، تجديد البشرية في بدأ -

ديدة، إن لكن كثيرين يتقدمون نحو الحياة الج. األفراد وأكثر بطئًا في آخرين

حتى فيوًما الداخلي يتجدد يوًمافاإلنسان . الحظنا األمر بأكثر دقة وبدون تحيّزٍ 

.يقهويجتهد في تحقفي الكمال يسمح بالبدء أن يلزمه يصير كامالً، لكن 
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ونحن غير . االوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجٍد أبديً ضيقتناألن خفة "

رى وقتية، ناظرين إلى األشياء التي تُرى، بل إلى التي ال تُرى، ألن التي تُ 

[18-17]" وأما التي ال تُرى فأبدية
يقالضوأن يعمل لحساب تمتعه بالسماء، الضيقيرى القديس بولس أن -

.مجٍد أبديٍ ثقللنحرص على استغالله، ألنه يقدم لنا . حتًما سيزول ألنه وقتي

كن معين، ولأحزاننا الحاضرة خفيفة إذ تحدث في حدود زمٍن ما ومكاٍن أن 

.مقابل هذا التعب الهيّن نقتني المجد بدرجٍة تفوق كل قياٍس 

ثل أي كانت مندرك نحن أن طبيعته بالتألم حتى سمح هللا للقديس بولس -

ن صار شخص آخر ولكن قوة إرادته جعلته ليس فقط إنسانًا فوق العادة ولك

تخفًا بمثل هذه الروح وهذا الجسد تحمل ميتات كثيرة مس. كواحٍد من المالئكة

.من اجل ثقل وعظمة المجد األبديباألشياء الحاضرة والمستقبلة 

يمكن للحواس إدراكها، فالعين الطبيعية ترى ما يحلفاآلالم الزمنية -

ماوية إما األمجاد فروحية سالجسد، باإلنسان من ضيقات، خاصة التي تصيب 

سماويات يشتاقون إلى اللهذا، فالذين . المنظورتخص شركتنا مع َّللاه غير 

.يءشكلها كال يحتقرون أمور هذا العالم، ألنه بمقارنته بما يشتهونه تكون 

“I will be a Father to you, and you shall be My sons and 

daughters, says The Lord Almighty” (2 Corinthians 6: 18)


