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أهل كورنثوسالرسالة الثانية إلى 
كيف نتصالح مع هللا؟: االصحاح الخامس

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

الخدمة وشجاعة في تحدث عن األمانة االصحاح الرابع وفي . تهب الحياة

.اآلالم واألتعابوسط المسيحيين وقوتهم 

يق مفهوم رقويقدم خدمة العهد الجديد وفي هذا االصحاح يختم حديثه عن -

ش القلوب إلى العرفيرفع للحياة مع هللا وهو المصالحة مع اآلب السماوي 

.اآلبالسماوي لكي يدخل الكل إلى حضن 

ً المسيح كارزاً المؤمنين ومنادللسيد وقد قدم هذا المفهوم كسفيٍر - :يا

"ّللَا تصالحوا مع "
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ن ّللَا، ألننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا األرضي، فلنا في السموات بناء م"

إن نلبس فإننا في هذه أيًضا نئن، مشتاقين إلى. أبديبيٍد، بيت غير مصنوع 

[2-1]" فوقها مسكننا الذي من السماء
ي كي ال يكشف عن السّر الخفي الذي يدفع الخادم الحقيقبولس أن القديس أراد -

بواب إنه يرى أ. يفشل وال ييأس وسط الضيقات اليومية بل والميتات الكثيرة

.السماء مفتوحة وبيته غير المصنوع بيٍد بشريٍة ينتظره

.حياة جديدة فريدة نال عربونها اآلن، ويتمتع بكمالها في األبديةيرى -

فيكشف " منحن نعل": أبديًا، لذلك يقولحضن اآلب ينتظره ليستقر فيه كما يرى -

ه وحياته جسد، إما بيتًاله موضع في السماء يدعوه بأن عن يقين الرجاء الذي فيه 

.أي تنتهيوستنقضمستقرة ألنها غير " خيمة"هنا فيدعوها 

اجهنا، من الضعفات التي تحل بنا والتجارب التي تونئنالجسد، نحن في هذا إذ -

.واألحزان فنفضل الرحيل إلي السماءفنشعر أن الحياة مملوءة باآلالم 

ذين اليعني أن " السماءفوقها مسكننا الذي من نلبس أن مشتاقين إلى "قوله -

ب عدم ثو( خيمتهم)جسدهم يلبس بالروح مشتاقين أن يؤمنوا باَّلَل ويسلكون 

بسوا الرب البل ": السماويةللحياة يتهيأوالكي الفساد، أي يلبسوا السيد المسيح، 

(14: 13رومية " )ألجل الشهواتللجسد تدبيراً تصنعوا وال يسوع المسيح 

ن، إذ لسنا فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلي. وإن كنا البسين ال نوجد عراة"

[4-3]" نريد إن نخلعها، بل إن نلبس فوقها، لكي يُبتلع المائت من الحياة

يكون والروح، يلبس استعد للرحيل ونال عربون المجد لن يوجد عاريًا بل من -

القائم سوع فينا مجد الرب يبل يسكب فال يتركنا الروح عاريين هيكالً مقدًسا له 

للجميع، لكن المجد ليس عاًما فبالرغم من أن القيامة عامة . من األموات

ملكوت الللجميع، إنما يقوم البعض في كرامٍة، وآخرون في هواٍن، البعض إلى 

.عراةدون ويوجواآلخرون إلى العقوبة يُسلّمون لجهنم، يلبسون السيد المسيح 

نئن الذين في الخيمة مثقلين بالضعف الجسدي والمتاعب والضيقاتنحن -

اصة البشرية ككل هي حالة من التعب، خفالحياة . بسبب الحمل الذي نلتزم به

ع وإن بالنسبة لنا نحن الذين نُضطهد على الدوام ونحمل إماتة جسد الرب يسو

هذه ال نريد إن نخلعإننا . المعزية في الرب يسوعكنا نختبر الحياة المقامة 

نيان الكنيسة الحياة وتحل ساعة رحيلنا قبل الوقت الذي يراه ّللَا مناسبًا لنا ولب

قد المائتالخلود يجعلنا نشعر أن بعربون ولكن تمتعنا . ومجد اسمه القدوس

. يعد للخطية أو الفساد سلطان علينااألبدية ولم أُبتلع بالحياة 
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.  لروحولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو ّللَا، الذي أعطانا أيًضا عربون ا"

د فإذا نحن واثقون كل حين، وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجس

[6-5]" فنحن متغربون عن الرب
إنها لم تصدر اآلن. أن هذه األمور قد أُعدت من البدايةرح القديس بولس يش-

كي يموت فإن ّللَا لم يخلق اإلنسان األول ل. ، عندما ُخلق آدمبدء الخليقةوإنما منذ 

(.انضم)قد نلنا الروح كعربوٍن يوضح أننا لتحقيق هذا . وإنما ليجعله خالًدا

ع غير من أن الروح ال يقبل المزج مبالرغم ": القديس باسيليوس الكبيريقول -

الص المستحقين، إال أنه يبدو بطريقة أنه حاضر معهم متى ُختموا، منتظًرا الخ

الروح لكن عندئذ عندما يدين الرب العالم في بّر سيكون... الذي يتبع تغييرهم

:قوليلهذا . وسيُنزع الروح تماًما من النفس التي دنست نعمته... حاضًرا معه

(5: 6مزمور )" ليس في الموت من يذكرك وال في الجحيم من يعترف لك"

كيف إذن يمكن إدراك أن الدينونة تتحقق بدون. يوجد بعدحيث عون الروح ال 

"الروح القدس بينما تشير الكلمة إلى أنه هو نفسه مكافأة األبرار؟

وهي هكذا النفس. ، وسكانها هم الشعب المنتمي إليهالحقيقيبيتنا هي السماء -

إذ هي مدينته وشعبه،وهللاعنفهي متغربة ،بيتهامستوطنه في الجسد بكونه 

.  همهيأة للمجد األبدي الالئق بها لتكون في حضرة الرب، تلتقي به وجًها لوج

عن الجسد، فنثق ونُسر باألولى أن نتغرب. ألننا باإليمان نسلك ال بالعيان"

بين، أن لذلك نحترس أيًضا، مستوطنين كنا أو متغر. ونستوطن عند الرب

[9-7]" نكون مرضيين عنده
بون المجد ، فنثق بكلمة ّللَا ووعوده اإللهية، ونتمتع بعرباإليماننعيش هنا -

وق يولدون بالروح من فالذين ف. كتذوٍق مقدم لما سنراه وجًها لوجه بالعيان

باإليمان ": تابالكيقول .يشعرون بالتغرب هنا حتى يلتقوا باَّلَل أبيهم في سمائه

ا، إبراهيم لما ُدعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيًدا أن يأخذه ميراثً 

توقف عن المعرفة لقد . (8: 11عبرانيين )" فخرج وهو ال يعلم إلى أين يأتي

.األرض فنال الميراث األبدياألرضية، ولم يتعلق فكره بأي شيء على 

تعابنا ، ففي وسط أبالعياننشتهي أن نتمتع بما هو نسلك اآلن باإليمان إذ و-

خرج نالكثيرة نثق بما نلناه من عربون الروح وبالمواعيد اإللهية مشتهين إن 

.إلى حين لنتمتع بالمجد الذي ننعم به ونراهمن الجسد ونتغرب عنه

فما ي،عنه، أي مشغولين بالمجد األبدمتغربينكنا النزال في الجسد أو سواء -

. رضا ّللَا هو أن نكون موضع (نحترس)أجلهنحرص عليه وما نجاهد من 



4

كان ، لينال كل واحٍد ماألنه البد أننا جميعًا نظهر أمام كرسي المسيح"

.(سكما نصلي في القدا)شًرا خيًرا كان أم صنع، بالجسد، بحسب ما 

رين له، نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما ّللَا فقد صرنا ظاهفإذ 

[11-10]" وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيًضا
العرش للظهور أماموترقبه شهوة قلب المؤمن أن يكون موضع رضا ّللَا سّر -

سب ما صنعه ح، فيتمتع بعمل النعمة التي سندته وبررته، فينال اإللهي للدينونة

 في يوم ثمره بفيٍض ، أي أن االنسان، كامالً، جسداً وروحاً، ينال الجسدوهو في 

ناس أن العظيم نقنع الونترقب هذا اليوم نتمتع بمخافة الرب وإذ . الرب العظيم

.يقبلوا اإليمان بذاك القادر أن يبررهم ويقدسهم ويمجدهم في ذلك اليوم

التي هي رأس الحكمة تدفعنا للشهادة َّلَل واالهتمام بخالصالرب مخافة -

البشر، ليس إرضاًء للناس وال لنوال مكافأة منهم، وإنما إرضاء لذاك الذي

نرجو إن وإذ نسعى هكذا باستقامة قلب. يفحص قلوبنا ويعرف نياتنا الداخلية

.فيتمثلوا بنا ويجاهدوا معناضمائر الناس الداخلية يتكشف ذلك أمام 

ن أن نغرس الفضيلة في نفوسنا من الداخل على أن ال نهمل أن يكويجب -

.والناسّللَا أمام " ظاهر"منظرنا الخارجي حسنًا فيلزم أن نعتني بما هو 

خار من ألننا لسنا نمدح أنفسنا أيًضا لديكم، بل نعطيكم فرصة لالفت"

ننا إن أل. جهتنا، ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه ال بالقلب

[13-12]" أو كنا عاقلين فلكمهللف، صرنا مختلين 
نه عن دفاعه عن نفسه وعن العاملين معه موضًحا أيعتذر القديس بولس -

ك لكي ليس من أجل نفسه ومن معه، وال ألنه يطلب منهم شيئًا، وإنما التزم بذل

ديًحا، بل ال يطلب لنفسه مإنه . دهضلدى الذين يشتكون يقدم لهم ما ينطقون به 

ع يدافعليه أن يكن باألمر السهل لم . خدمتهميقدم لهم مادة كي ال يعطل أحد 

هذا من وقد فعل. عن نفسه، فقد حسب نفسه كمن صار مختل العقل أو مجنونًا

ه هذا، لكنه أجل ّللَا، حتى ال تتعطل الخدمة فإن ظهر كمجنوٍن أو كعاقٍل ال يشغل

فع رخدمته، اضطر للدفاع عن إذ . يطلب ما هو َّلَل، وما يسندهم في خدمتهم

تية بل في مشغوالً ال بالبقاء في خيمة الجسد الوقليروه قلوبهم معه إلى السماء 

عندما يهرب من المخاطر بنفسفإننا نمدحه . والسماوياتالبناء السماوي 

.، إذ كان يرى في األولى حكمة، وفي الثانية شجاعةيواجههاالمقدار حينما 

ى يحمل االثنان نفس معنافتخار، وفي استخدامه الكالم بافتخار أو عدم -

.بوداعةالتواضع، ففي األولى يتحدث بتمييز وفي الثانية 
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إنه إن كان واحد قد : ألن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا"

ش وهو مات ألجل الجميع، كي يعي. ماتوامات ألجل الجميع، فالجميع إذًا 

[15-14]" األحياء فيما بعد ال ألنفسهم، بل للذي مات ألجلهم وقام
يح الذي للسيد المسقدر حبه بولس دفاعه عن نفسه، قلب القديس يشغل لم -

كل كيانه إلى الصليب، ليراه قد مات عن الجميع كي يموت معه الكلسحب 

.ويشتركوا معه في أمجاده السماويةسمواتهويرتفعوا معه إلى 

الحديث عن محبته هو ومن بولس أهل كورنثوس من القديس هكذا سحب -

يب، إلى التمتع بالحب اإللهي العملي خالل الصلالخدمة معه لهم وإخالصهم في 

خاصة المسيح،مع السيد الصليب يموت الكل عند . ورفع قلوبهم إلى السماوي

.هالخدام، فال يطلب الخادم ما لنفسه بل ما هو لمجد ّللَا وبنيان كنيست

كل إليه الفيجذب يرتفع على الصليب الخالصي إذ المسيح هذا هو عمل السيد -

يتة ممشيراً إلى أية هذا قال . الجميعإلَي ان ارتفعت عن االرض اجذب وأنا "

معه كجسٍد له، ، فيعيش الكل (33-32: 12يوحنا )" مزمعاً أن يموتكان 

ون يموتون معه ويقومون معه، يتألمون معه ويتمجدون معه ويرتفعوهو لهم، 

.سمواتهإلى حيث هو قائم في 

ح عرفنا المسيإذًا نحن من اآلن ال نعرف أحًدا حسب الجسد، وإن كنا قد "

ليقة كان أحد في المسيح فهو خإذًا إن . حسب الجسد، لكن اآلن ال نعرفه بعد

[17-16]" قد مضت، هوذا الكل قد صار جديًداالعتيقة جديدة، األشياء 
ره من أجل ، بمعنى أننا ال نرتبط بالشخص ونقّد  "ال نعرف أحًدا حسب الجسد"-

ا الدموية أو اإلمكانيات الجسدية أو المادية إنمالرباطاتعالقاته األسرية أو 

م واألمجاد المسيح الفائقة كشريٍك معنا في اآلالمحبة السيد نتعرف عليه خالل 

هتًما فإن كان م. عقل يرتفع ويتشكل في الصالة حسب نقاوتهفكل .السماوية

نْي باألمور المادية األرضية يحمل هذه النظرة أمامه، وتبقى هذه النظرة قدام عي

ه في نفسه الداخليتين في رؤيته للرب يسوع، سواء عندما جاء في تواضع

ستطيع عظمته التي ال نأو عند مجيئه في ، (عرفنا المسيح حسب الجسد)الجسد 

ع أمثال هؤالء ال يقدرون أن يروا الرب يسو(. ال نعرفه بعداآلن )أن نتخيلها 

(.تيقةالعاألشياء )آتيًا في ملكوته، إذ هم ُممسكون بنوع من الضعف اليهودي 

ا وحياة جديدة، المسيح ننال قلبًا جديًدا وفكًرا جديًدا وسلوًكا جديدً في السيد -

؛ جديًداٍء كل شينرى أن وإنما داخلنا، بالتجديد المستمر في فلسنا فقط نتمتع 

.الروحثانية بنولد ، إذ جديدةخليقة لنرى المسيح عيني السيد خالل فنتطلع 
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انا خدمة ولكن الكل من ّللَا، الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح، وأعط"

ر حاسب أي إن ّللَا كان في المسيح مصالًحا العالم لنفسه، غي. المصالحة

[19-18]" لهم خطاياهم، وواضعًا فينا كلمة المصالحة
ّللَا هذه العطايا التي تمس تجديدنا الداخلي، أو الخلقة الجديدة هو هبة منكل -

نزعت فإن كانت الخطية قد. في الرب يسوعتمتعنا بها خالل المصالحة مع اآلب 

المسيح د عمل السيالتصاقنا باَّلَل وحطمت العالقة به، فتحولت إلى عداوة، فإن 

. المسيحوع ربنا يسصالحنا ّللَا مع نفسه بابنه الوحيد . المصالحةالخالصي هو 

.  مصالحةإن ّللَا هو الذي يطلب من جانبه اليعلن " صالحنا لنفسه"ففي قوله 

نحن بادرنا بالعداوة والمقاومة والتمرد والعناد وهو الذي يبادر بالحب وطلب

: الوق. "كلمة المصالحة"هو الذي يسعى إلينا مقدًما لنا إنجيله، . المصالحة

الذي. خدامبسلطاننا فنحن ال تظنوا أننا نعمل أي " أعطانا خدمة المصالحة"

ا خدمة لنا إلهنفقد قدم . لنفسهصالح العالم يعمل كل األشياء هو ّللَا، الذي 

السالم بكونه كلمة المصالحة، حيث تمتعنا بالمقدس، المصالحة، ووهبنا الكتاب 

القلب نزع الصليب روح العداوة التي سيطرت على. مع ّللَا خالل دم الصليب

.نحو اإللهيات والسماويات، وقدم روح المصالحة معها وااللتصاق بها

َن "قال الكتاب : أغسطينوسيقول القديس - "  ه العالمالعالم به، ولم يعرفُكّو 

ن به؟ وأي عالٍم لم يعرفه؟ إنه ليس العالم ال،(10: 1يوحنا ) ذي أي عالم كّو 

ن به؟   ه كيف لم تعرفه السماء هذه التي عند آالمهل السماء واألرض؟ ُكّو 

لزلت؟ اظلمت الشمس؟ كيف لم تعرفه األرض التي عندما ُعلق على الصليب تز

"  شيء  رئيُس هذا العالم آٍت وليَس لهُ فيَ "هذا الذي " العالم لم يعرفه"لكن 

الوا لقد ن.. يُدعي االشرار العالم، غير المؤمنين يدعون العالم. (30: 14يوحنا )

 نصير َّللَ وبحبنا " العالم"فبحبنا للعالم نُدعى . هذا االسم من أجل ما يحبونه

.أبناء هللا

نيابة عن المسيح، أيأننا نسعي كسفراء : الفميوحنا الذهبي يقول القديس -

نا، وإنما ال تظنوا أنه يُطلب عنكم بواسطتفي هذا . عنه، ألننا خلفناه في أعماله

رات لقد هوجم ذاك الذي يمنح عش... نفسه يطلبكم بواسطتناالسيد المسيح 

ذل وإذ هوجم ليس فقط لم يستخدم العدالة، وإنما أيًضا ب. االلوف من البركات

صالحوا "ال يقول ". تصالحوا مع ّللَا "ماذا يطلب؟ ... ابنه الوحيد لكي يُصالح

.ة قطيحمل بغضفهو لن . إنه ال يحمل كراهية بل أنتم تحملونها". ّللَا معكم
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:  يحإذًا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن ّللَا يعظ بنا، نطلب عن المس"

ير نحن بّر ألجلنا، لنصخطيةألنه جعل الذي لم يعرف خطية . تصالحوا مع ّللَا 

[21-20]" ّللَا فيه
يبادروا يليق بخدامه كسفراء عنه أنالمصالحة، كان ّللَا هو المبادر بطلب إن -

الحة إنهم يتوسلون إلى الخطاة أن يقبلوا هذه المص. من جانبهم بطلب المصالحة

ي مصالحتهم الخدام كسفراء للسيد المسيح يمثلونه، معلنين إرادته ف. باسم ّللَا 

عن لبون كسفراء للسيد المسيح يط. مع اآلب، والكشف عن حب ّللَا الفائق لهم

ة التي فيتمتعوا بأحضانه اإللهيالخالصي، يقبلوا عمله ويسألونهم أن الخطاة 

.تحملهم إلى حضن اآلب

م عليه وضع كل البشرية أيديهذبيحة خطية، أن يكون السيد المسيح إذ قبل -

كمن هو أعظم وإذ أخذ مكاننا، ُحسب (. 4، 3، 1الويين )الخطايا ليحمل كل ثقل 

أي ،يحالسيد المسعيني اآلب أبراًرا، إذ نحمل بّر نكون في أن ووهبنا الخطاة، 

.ناليموت ألجلذاك الذي هو بار صار خطية، أي تألم كخاطي ُمدان كمن لُعن أن 

مع قدم لنا هذا اإلصحاح عرًضا رائعًا لمفهوم الخالص وخدمة المصالحةهكذا -

.خطيةنفسه عنا ذبيحة، إذ أخذ مكاننا وقدم المسيحببّر السيد اآلب وتمتعنا 

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

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


