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أهل كورنثوسالرسالة الثانية إلى 

العطاء والشكربركات : التاسعاالصحاح 

لة المتبادالتعزياتتحدث القديس بولس عن السابقة االصحاحاتفي -

.ليهوالفرح العظيم الذي غمر أهل كورنثوس بتوبتهم، وانعكاس هذا الفرح ع

سبب عن الحب العملي تجاه فقراء أورشليم الذين عانوا الكثير بكما تحدث -

ي ثم عبر عن ابوته ف. الحروباضطهادهم وحلول مجاعة بها وأيًضا بسبب 

.موجدوا في أورشليم أو أي مكان في العالالشديد بالفقراء أينما اهتمامه 

هم يتالثامن ويظنوا أنه االصحاح فهم ما قاله في يسيء البعض ولئال-

العطاء هنا عذًرا عن غيرته في حثهم علىقدم الكنيسة بالبخل وعدم العطاء، 

.5إلي 1بأكثر سخاء، كما سيشرح في اآليات 

ممارسته،توجيهات عن العطاء المقبول وكيفية قدم وكمل الحديث أثم -

.والسرور في العطاء مع أهمية تقديم ذبيحة الشكر كأعظم العطايا
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ني أل. فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني إن اكتب إليكم"

يةأخائ، إن المكدونيينأعلم نشاطكم الذي افتخر به من جهتكم لدى 

[2-1" ]األكثرينمستعدة منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت 
من الصراحة في كتاباته سواء لألفراد أوالقديس بولس مع ما اتسم به -

.بخهميوالكنائس، لكنه خالل الحب يلطف من مشاعر سامعيه ويشجعهم قبل أن 

ول، حثهم على العطاء هو نوع من الفضسابقاً بخصوص يحسب ما كتبه هنا -

أن يذكرهم بهذه يريد ألنهم محبون للعطاء، ومدركون ألهميته، فما كان 

.وقد كتب هذا لكى يربح أهل كورنثوس إلى جانبه.الفضيلة

إذ كانوانصيحة، بعض ممن لهم شهرتهم أنهم لم يكونوا في حاجه إلى ظن -

يريدون ان يظهروا أمام اآلخرين ال . غيرهميخجلون من الظهور بأنهم أقل من 

ي فكمثل رائع االصحاح السابق في مكدونيةقدم لذلك، كما . أنهم مقصرون

التي عاصمتها كورنثوس بأنها بدأتأخائيةهنا يقدم السخاء في العطاء؛ 

.  قيليق بهم أن يكملوا الطريبغيرة، بدأوا فكما . فألهبت قلوب الكل للعمل

الى أهل كورنثوس، وأهل مكدونيةاهل القديس بولس وهنا نري كيف قدم -

.  كأمثلة يحتذون بهامكدونيةكورنثوس ألهل 

ي ولكن أرسلت االخوة، لئال يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، ك"

ووجدوكم غير مكدونيونحتى إذا جاء معي . تكونوا مستعدين كما قلت

رأيت ف. في جسارة االفتخار هذهأنتم،حتى ال أقول نحن، مستعدين ال نخجل 

لتي سبق إن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبالً بركتكم ااالخوة، اطلب إلى أن الزًما 

[5-3]" التخبير بها، لتكون هي معدة هكذا، كأنها بركة ال كأنها بخل
موضوع فخره واعتزازه، ليس في أعماقه القديس بولس أنهم لهم يؤكد -

.فحسب، بل وأمام اآلخرين

عد منذ كانت تستكورنثوس، وليس فقط ، أخائيةعلم بأن كل منطقة كان على -

بهذه فتخر يالعام السابق أن تساهم في مساندة القديسين الفقراء المتألمين وإنه 

.مكدونيةالغيرة التي ألهبت قلوب الكثيرين لالقتداء بهم، ربما من بينهم كنائس

ير في من التأخير فيتعطل افتخاره بهم ويصلذلك يخشى بعملهم إنه يفتخر -

إن ربما يحضرون معه فالمكدونيينعرف أن بعض ، ألنه المكدونيينأمام خجل 

.الكبيرقد تحقق بعد، نخجل نحن وأنتم في هذا االفتخارلم يكن جمع العطاء كان 

بهجة ، يعني أن العطاء هو "ال كأنها بخلبركة هي معدة هكذا، كأنها "قوله -

".بركة"في العطاء ولذلك فهو ثمرة مملوءة بخلضرورة أو عن وليس وإنارة 
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البركات أيًضا يحصد، ومن يزرع ببالُشح فبالُشح هذا وإن من يزرع "

ن حزن أو كل واحٍد كما ينوي بقلبه، ليس ع. فبالبركات أيًضا يحصد

[7-6]" المعطي المسرور يحبه ّللَا اضطرار، ألن 
:  ياءإشعكثيًرا ما يفهم اليهود الزرع بمعنى العطاء، فيفسرون ما ورد في -

بمعنى طوبى للذين (20: 32إشعياء)" طوباكم أيها الزارعون على كل المياه"

ّللَا ظهر يُ من يظهر رحمة ألخيه . هم مستعدين أن يقدموا عونًا لكل محتاج

.ىوهي أعظم بكثير من األول" ببركة"بل " بسخاء"لم يقل لذلك،.رحمته له

به فالعطاء أش. زرعها ممرئيسي عام أنه ال يستطيع أحد أن يحصد إال مبدأ -

.هببذور تُزرع وتأتي بحصاد، فمن يزرع بسخاء ينال حصاًدا الئقًا ب

يقدم إنما وبسخاٍء متطلعًا أن ما يفعله هو بركة له، اإلنسان يكفي أن يقدم ال -

من كل إرادته ووبكامل قلببقانون الحب، أال وهو قدر ما يستطيع بفرح وبهجة 

بعت وأشنفسك للجائع، وأنفقت ": ضغطأيتحتوليسوأحاسيسهمشاعره 

ة، النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك، ويكون ظالمك الدامس مثل الظهير

امك ، ينشط عظ(القحط)ويقودك الرب على الدوام، ويشبع نفسك في الجدوب 

.  (11-10: 58إشعياء)" ، وكنبع مياه ال تنقطع مياههاريَ فتصير كجنة 

كل حين وّللَا قادر أن يزيدكم كل نعمة، لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء"

، فَرق: كما هو مكتوب. صالحفي كل شيء، تزدادون في كل عمل 

[9-8" ]األبدأعَطى المساكين، بره يبقى إلى 

ما بولس ال يصلي من أجل الغنى والفيض، وإنأن القديس كيف نالحظ هنا -

، أي يينللكورنثإنه يطلب نفس األمر . يكتفي بالصالة من أجل ما يكفى للحياة

.لهم الكفاف في أمور العالم، ولكن فيض عظيم من البركات الروحيةيكون 

ق"، ليشرح كلمة9: 112مزموربالثم يذكرهم - العطاء خارج عني بم"فر ِّ

.اسرته كما في داخلها، كمن يبذر في أرضه وفي أراض أخرى

كل األعمال زائلة وأما . قوة الرحمة خالدة عديمة الفساد ال تهلك مطلقًاإن -

ام األيفال . الزمانثمرة الرحمة فال تزول نضارتها، وال تؤثر فيها تقلبات 

.تمحوها، وال الموت يهدمها، بل تكون في مأمٍن حتى بلوغها الحياة الهادئة

أجًرا يكتمل عمل الرحمة عندما تعطيها بطيب خاطٍر وسخاٍء غير متوقعٍ وقد -

.ال خسارةوبركة ألنفسنا على نعمة نحصل فبهذا . وال شكر

.فالجائزة لمن يفعل الخير، ال لمن يتقبله من اآلخرين-
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مي غالت يقدم بذاًرا للزارع وخبًزا لألكل، سيقدم ويكثر بذاركم، وينوالذي "

كم [11-10" ]ّللَ مستغنين في كل شيء، لكل سخاء ينشئ بنا شكًرا . بر 
وًرا أكثر، أن يسندهم ليقدموا بذمن هللا طالبًا نري كيف يصلي القديس بولس -

.أي يفتح قلوبهم باألكثر نحو العطاء، لينالوا حصاًدا أوفر

.يدٍ هو الذي يعطي الباذر، وهو الذي يهب البذور أن تأتي بثمٍر متزاّللَا -

يكافئ كان هللا يكافئ الذين يفلحون األرض بخيرات وفيرة، فكم باألكثرإن -

؟الذين يفلحون تربة السماء باعتنائهم بالنفس

تستجيب واستجابته لطلبات النفس البارة، سفر هوشع إذ يعلن ّللَا عن في -

(عصير الكرم)والمسطار القمح : واألرض تستجيب"السماء لها كما األرض 

22: 2هوشع )" األرض، وأزرعها لنفسي في يزرعيلوالزيت، وهي تستجيب 

-23).

ا تستطيع، ّللَا النفس التي تشتهي العطاء وتمارسه بفرح قدر مغني هكذا يُ -

للسيد صير أيقونة النفس التي تفرح بالعطاء ت. فتفيض بتسابيح الشكر لهغنيها يُ 

كمينمي "الذي المسيح،  ي في كل غنوبكونك .تشاركه طبيعة الشكرف" غالت بر 

. ّللَ وتعطي بسخاء، تمتلئ بحب كبير به تقدم دائماً ذبيحة شكر شيء 

بشكٍر القديسين فقط، بل يزيدأعوازألن افتعال هذه الخدمة، ليس يسد " 

رافكم إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون ّللَا على طاعة اعت. كثيٍر ّللَ 

[13-12]" إلنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع
طار إن هللا يدبر كل أمور حياتنا، فهو الذي يهتم بإعالة الجسد ويضبط األم-

ارنا أما األمور الروحية فأعطانا حرية اإلرادة لنقرر أن كانت ثم. وفصول السنة

ي أن يجد القديسون الفقراء ما أشبع احتياجاتهم يدرك المعطإذ و. وفيرة أم ال

.هذا الشبع ليس بفضٍل منه، بل من ّللَا، فيفرح ويشكر ّللَا 

دم ألنهم يشكرون من أجل ما قُ الفقراء "القديسين"يمدح القديس بولس -

ربما يكون بعض الفقراء حاسدين . لآلخرين من عطايا بالرغم من فقرهم

.نالمحتاحيلآلخرين من أجل البركات المقدمة فهم يفرحون ومع هذا لألغنياء، 

القديسيناحتياجات إشباع ( 1):أثر العطاء المفرحسجل لنا القديس بولس-

بالطاعة والخضوع شعور ( 3)ّللَ بهجة القلب بعمل ّللَا فيقدم ذبيحة شكر (2)

اء، أجل المقدمين للعطمن الفقراء تمجد ّللَا قلوب ( 4)اإلنجيليةبفرح للوصية 

.إيمانهم، أو بكونهم مخلصين في لاعمباألكما باإليمان مسيحيون بكونهم 
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. لديكموبدعائهم ألجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة ّللَا الفائقة"

[15-14" ]عنهافشكًرا ّلَل على عطيته التي ال يُعبر 

ي ذاته فالعطاء ف. "نعمة ّللَا "موضوع العطاء على يركز القديس بولس في -

التي تقدم ي هالنعمة . هو نعمة إلهية حيث يفتح ّللَا القلب بالحب ليعطي بسخاء

.يحببر السيد المسبذار العطاء، وهي التي تهب الحصاد حيث يتمتع المعطي 

سبحوه على التي تعمل في قلوب الذين نالوا العطاء ليشكروا ّللَا ويالنعمة هي -

.يةأن يزداد هؤالء بالنعم اإللهالذين يعطوا، ويطلبوا نعمته التي تعمل في 

ال يعبر ّللَا على عطيته التي يهبها للمؤمنين والتيبولس القديس يشكر -

سخاء، يرى البعض أنها عطية النعمة التي تهب القلب فرًحا في العطاء ب. عنها

يجعله السيد المسيح نفسه الذي يسكن القلب فهي العطية ويرى آخرون أن هذه 

.أيقونة له، يجد لذته في الحب العملي والعطاء بسخاء وسرورٍ 

، هذه المسيح هو عطية اآلب أو عطية الحب التي يتمتع بها المؤمنونفالسيد -

.التي تشتهي المالئكة أن تطلع عليها

.إلهيًاا بولس أن يسبح هللا في كل وقت يشرح فيه تدبيرً القديسأنها عادة-

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

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


