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أهل كورنثوسالرسالة الثانية إلى 
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اصة يقارن نفسه بغيره، خالقديس بولس أن االصحاح السابق رفض في -

.البشريبالرسل الكذبة، حاسبًا أن دعوته إلهية، ومقاييسه ليست حسب الفكر

قارن يحسب نفسه كمختل العقل، إذ صار ملزًما إن يكشف عن جهاده، وياآلن -

.ميذهالمسيح وتالبرسل السيد نفسه ليس فقط بالرسل الكذبة وإنما حتى 

وإنما ، لرببامن يفتخر فليفتخر لالفتخار، ألنه كما سبق فأكد أن ال هذا يقول -

:الكثيرة قلكي يؤكد صدق رسوليته، فيعمل في الكرم الذي يمتد بين أمم 

[1]" محتملي  ليتكم تحتملون غباوتي قليالً، بل أنتم "
ولس، المتواضع، خاصة مثل القديس بشيء أصعب على نفس اإلنسان ليس -

نة أن يضطر إلى الدفاع عن نفسه، والكشف عن جهاده وأتعابه ونجاحه، ومقار

.عقللقد حسب نفسه يتكلم كمن في غباوة، كمختل ال. بباقي الرسلنفسه 

ن منهم أن يحتملوا حديثه القادم من أجل بنيان الكنيسة، وإن كالذلك طلب -

.يعلم أنهم محتملوه
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، ألني خطبتكم لرجٍل واحٍد، ألقدم عذراءفإني " عفيفة أغار عليكم غيرة َّللا 

[2]" للمسيح

براهيم، أن يسرد موضوع افتخاره في الجسد كعبراني وإسرائيلي وابن اقبل -

كنسية الوقبل أن يعدد أتعابه التي يالقيها من الخارج أو بإرادته أو من المشاكل 

إنما فما يشغله ليس كثرة األتعاب و. أراد تأكيد وضوح الهدف أمامهمن الداخل، 

ي يقدمها سلوكه في الطريق الحقيقي وهو أن يحمل غيرة َّللا  نحو الكنيسة لك

ة في كل تكون الكنيسيشغله هو أن ما . العريس السماويللسيد المسيح عروًسا 

يها أفكار إلوال يتسلل بال عيب وال غضن، العفيفة التي العذراء العروس موضع 

.الرسل الكذبة وتعاليمهم الباطلة المفسدة للنفس

، لذا يحمل في أعماقهإنه - محبة يحمل غيرة ليست بشرية وإنما مصدرها َّللا 

د إنه يخشى أن تفقد الكنيسة في كورنثوس ما ق. فريدة مع حزم بإخالص

. بركات إلهيةالقديس بولس من تسلمته من 

وة بولس غيرته على أوالده، فإنهم يشبهون ابنة له مدعولذا أبرز القديس -

ا، مقدسة لتكون عروًسا لعريٍس سماوي، وهو كأٍب يحرص على تقديمها عروسً 

.بال عيب، ال يقبل من يهينها أو يسيء إلى سمعتها

ن ولكنني أخاف إنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم ع"

م نكرز فإنه إن كان اآلتي يكرز بيسوعٍ آخر ل. البساطة التي في المسيح

، فحسنًا به، أو كنتم تأخذون روًحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيالً آخر لم تقبلوه

[4-3]" كنتم تحتملون
وبثت بهم إلى بدء الحياة البشرية حيث تسللت الحيةيعود القديس بولس -

.سمومها في حواء، فأفسدت بساطتها وحرمتها هي وأوالدها من االتحاد باّلل  

ية أال يسمح للمعلمين الكذبة، الحاملين لسم الحيود في غيرة مقدسة اآلن -

ركتها مع القديمة، أن يبثوا سموم تعاليمهم في الكنيسة، فيفسدوا بساطتها وش

هو مخلص العالمال يوجد سوى يسوع واحد إذ . األبديالرب يسوع، عريسها 

لن يعوإنجيل واحد الذي يقود الكنيسة ويقدسها، والروح القدس الواحد كله، 

ك الذي الذين يهاجمون ذايستمعون للمعلمين الكذبة فلماذا إذاً بشرى الخالص، 

الوا بأمور كان هؤالء األشخاص ق؟ فإن بينهم وأنشأ الكنيسة في كورنثوسَكِرز 

حسنًا أزيد، وكرزوا بمسيحٍ مختلف ينبغي أن يُكرز به، ونحن قد تجاهلناه ف

ولون إن كان هذا يجب أال يُقال، ولم نقله نحن، أو إذا كانوا يقتحتملوهم، ولكن 

؟همبمعجبين ، فلماذا أنتم تنشقون عنا هكذا قلناهافقط باألمور التي نحن 
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ا في وإن كنت عاميً . الرسلفائقيألني أحسب إني لم أنقص شيئًا عن "

"  ميعالكالم، فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الج

[5-6]

لروح، وخدمتهم بايسوع، الرب بكرازتهم في الرسل فائقيلم ينقص عن إنه -

.سبولس قديالإنهم ليسوا بأكثر أثًرا مما فعله . ونشرهم إلنجيل الخالص

تخدم كان يلتزم أن يتحدث معهم في بساطة بال تكلف، كرجل عامي ال يسوإن -

، وفي األمور السماوية ال روحية، أو البالغة، لكنه ليس بال خبرة في معرفة َّللا 

برته إنهم شهود له عن خ. في معرفة طبيعة النفس البشرية، أو الحق اإلنجيلي

الغة تقديم الحق ال ابراز بقلبه هو كان يشغل فما . وعلمه في كل هذه الجوانب

ان يهتم ، لكنه كهيلينيةربما كان قادًرا أن يتحدث بفصاحة، ألن ثقافته . اللغة

.كمةباللغة التي تعبر به إلى قلوب سامعيه، وهي لغة الحب مع البساطة والح

ها لم يستخدمالرسل الكذبة كان لديهم موهبة البالغة التي بهذا يوضح أن -

ي ظالً ال يعني شيئًا ما دام جوهر الكرازة قائم، وتلقولكن هذا . القديس بولس

.ليست إال مظهًرا جذابًا( البالغة)على مجد الصليب، فهذه 

جانًا أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي، كي ترتفعوا أنتم، ألني بشرتكم م"

ت حاضًرا سلبت كنائس أخرى، آخذًا أجرة ألجل خدمتكم، وإذ كن. بإنجيل َّللا  

[8-7]" عندكم واحتجت، لم أثقل على أحدٍ 

سالة ، فإذ سبق في الرالقديس بولسالمعلمون الكذبة استغالل محبة أساء -

األولى وسجل لهم عن تنازله عن أحد حقوقه الرسولية، وهي أن يعيش من 

بينما لماذا يعمل بيديه ليعيش هو ومن معه: اإلنجيل الذي يكرز به، متسائلين

ذا نوع يعيش بقية الرسل على الكرازة؛ وتلتزم الكنائس بمئونتهم؟ اعتبروا ه

إذ أذللت نفسي كي ": وقد أجاب عليهم بالقول. من عدم المساواة مع الرسل

عادي حسب المعلمون الكذبة أن ممارسته للعمل اليومي ال، فقد "أنتمترتفعوا 

.الكرازيلكل وقته للعمل تكريسه الحقيقي يتنافى مع 

عه في هذه الكنائس لم تقف عند تشجيأن يظهر " سلبت كنائس أخرى"بقوله -

هذا بولعله . الخدمةمن أجل هذه كورنثوس، بل قدموا له عونًا ماليًا ألهل خدمته 

ألنهم أصلحوا طرقهم، ورفضمكدونيةيود أن يلمح إلى قبوله مساهمات أهل 

.منهميقبل المعونةوعندئذ ربما مساهمات أهل كورنثوس حتى يحققوا اإلصالح 
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فسي ، وفي كل شيء حفظُت نمكدونيةألن احتياجي سّده االخوة الذين أتوا من "

، إن هذا االفتخار ال يُس. غير ثقيٍل عليكم، وسأحفظها د عني في حق المسيح في 

قطع فرصة لكن ما أفعله سأفعله، أل. يعلملماذا، أألني ال أحبكم؟ َّللا  . أخائيةأقاليم 

[12-9" ]بهالذين يريدون فرصة، كي يوجدوا كما نحن أيًضا في ما يفتخرون 

ل أال يطلب شيئًا من أحدٍ حين - حتى كان حاضًرا في كورنثوس يكرز فّضِ

.  نيةمكدوضروريات الحياة، حتى ال يُثقل عليهم، بل طلبها من الذين حضروا من 

؟الرسول أم أهل كورنثوس: فمن الذي ياُلم

فيه، المسيح الذيبحق السيد من القسم بأنه ينطق هو نوع حق المسيح في  -

ساكن تعبير عن الثبات في الحق الذي ليس خارًجا عنه، بل هوالبعض أنه ويرى 

.أخائيةفي كورنثوس وكل كرازته بال مقابل عموماً أراد تأكيد أن . فيه

ب منهم بينه وبينهم، بدعوى أنه لم يطلفيوقعوا المعلمون الكذبةيعود خشى أن -

حبته مئونته الضرورية، وطلبها من غيرهم أثناء اقامته عندهم، بسبب نقص في م

.ما يكتبهلهذا أكد محبته لهم، مقدًما َّللا  نفسه شاهًدا على. لهم أو عدم الثقة فيهم

لمعلمين ويبرر التجاءه إلى آخرين لنوال مئونته في أنه ال يريد أن يعطي فرصة ل-

المادية الكذبة أن يفتخروا بأنهم ال يطلبون أجرة بينما هو يطلب ذلك، فيتهمونه ب

.والطمع

سل مثل هؤالء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيِّرون شكلهم إلى شبه رألن "

فليس . روال عجب، ألن الشيطان نفسه يغيِّر شكله إلى شبه مالك نو. المسيح

تهم تكون ، الذين نهايخدامه أيًضا يغيِّرون شكلهم، كخدام للبرّ عظيًما إن كان 

[15-13]" حسب أعمالهم

شكيك المعلمون الكذبة كل فرصة إلفساد الخدمة، وتشويه الحق، والتيستغل -

ون، بولس وهم يتظاهرون بعدم نوال أجرة، وأنهم روحانيالقديس في شخصية 

ظهرون حتماً سيلكن . وليسوا مخادعينللسيد المسيح حتى يبدو كأنهم رسل 

ويكرزون المسيحباسم السيد ينادون . فيما بعد على حقيقتهم أنهم فعلة ماكرون

.ويعملون بقوة، لكن تعاليمهم وحياتهم مملوءة خداًعا

، عجب، فإن هؤالء الكذبة يمارسون أعمال أبيهم الكذاب والمخادع، إبليسال -

ورة حواء، كمن يقدم لها مشألمنا لقد ظهر . الذي يغير شكله إلى شبه مالك نور

.فأخطأتصالحة وينير ذهنها لمعرفة حقائق مجهولة بالنسبة لها، فخدعها 

يقاوموا إنه يقيم رسالً كذبة ل. عادة إبليس أن يقلد األمور الخاصة باّلل  من -

ولكن ، لبرّ يغيِّرون شكلهم، كخدام لالحقيقيين وخداماً له من الناس الذين الرسل 

.اطلةلن يستمر بل يبقى إلى حين، وتصير نهايتهم باطلة كما أن أعمالهم بهذا 
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خر أنا أقول أيًضا ال يظن أحد إني غبي، وإال فاقبلوني ولو كغبي، الفت"

ه في غباوة، الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأن. قليالً أيًضا 

تخر أنا بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد، اف. في جسارة االفتخار هذه

[18-16]" أيًضا
وجهاده في وسماته يبدأ الحديث في شيء من التفصيل عن مؤهالته إذ -

.الخدمة خشي أن يُتهم بالغباوة كمن يطلب مجًدا لنفسه

.ملهسينطق به ليس بحسب الرب، ألن الرب ال يريدنا أن نفتخر بما نعما -

ل واحٍد يجدوا في كلماته فرصة لكي يفتخر كالقديس بولس لئال وقد خشي -

وكأنه يخبرهم بأنه يفعل ذلك . بما أنجزه أو احتمله من آالم من أجل الخدمة

.كمختل العقل، كأمر استثنائي للغاية لتأكيد رسوليته

هودي يشير إلى المؤمنين الذين من أصل ي" يفتخرون حسب الجسد": بقوله-

ب الذين يفتخرون حسب الجسد أنهم من أصل عظيم ألنهم أبناء ابراهيم حس

طيع إن كان كثيرون يفتخرون بأمور خارجية وزمنية، فمن جهته يست. الجسد

يس يعرف تماًما أنه لألنه . أن يفتخر مثلهم وإن كان ال يريد أن يفتخر هنا

."غبيًا"نفسه ولهذا السبب دعي . شيء من هذه األمور لها أدنى قيمة

ن كان ألنكم تحتملون إ. فإنكم بسرور تحتملون األغبياء، إذ أنتم عقالء"

أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد 

[20-19]" يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم
حتمل يحسبون أنفسهم حكماء، والحكيم يالكورنثيونإن كان : أن يقوليريد -

.يًابولس إذ ظنوه غبالقديس ، فلماذا لم يحتملوا وضعفاتهمغباوة اآلخرين 

ينادون بضرورة التهود، أي ممارسة الختان وحفظ اليهود الذين وإن كان-

ية يسلكون حسب الجسد مع اهتمامهم باقتناء الكرامة الزمنالخ، إذ ... السبت

.ولسولم يحسبوهم أغبياء، فلماذا يهاجمون بالكورنثيونقد احتملهم وغيرها، 

هكذا والبعض إن هؤالء المعلمين كانوا يهوًدا ينادون بضرورة التهود، يرى -

ين كما يفعل الفريسيون الذيأكلونهماستعبدوهم للحرف القاتل، وصاروا 

، إلى المجامع اليهوديةويأخذونهميظلمون األرامل ولعلة يطيلون الصلوات، 

والد بكونهم أعليهم يرتفعونأورشليم، ويطالبونهم بالذهاب إلى الهيكل في 

ابراهيم من شعب َّللا  المختار الذي له المواعيد والعهود فهم أعظم من كل

على وجوههم إذ يهينوهم، ويضربونهم. المسيحيين الذين من أصل أممي

.ناظرين إلى األمم ككالب لن يبلغوا مرتبة ابناء اسرائيل



6

فيه على سبيل الهوان أقول كيف أننا كنّا ضعفاء، ولكن الذي يجترئ"

أهم . اأهم عبرانيون؟ فأنا أيضً . أحد، أقول في غباوة أنا أيًضا اجترئ فيه

[22-21]" أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيًضا. إسرائيليون؟ فأنا أيًضا
ا يعلن أن مالقديس بولس أن أجل التوبيخ ال من أجل االفتخار اضطر من -

ذه األمور يمكنه أن يفتخر هو به أيًضا، حاسبًا إن هالمتهودونيفتخر به هؤالء 

.ليست موضوع فخر، بل موضوع ضعف تحرر منها ليعيش بروح القوة

جسد، أنه ليس بأقل من هؤالء المعلمين الذين يفتخرون من جهة الفيبرز هنا -

.إذ ال ينقصه عنهم شيء، وهو بهذا يؤكد أن اتهاماتهم ضده باطلة

كنه ، لعبراني مثلهموهو أيًضا جهة المولد هم عبرانيون ويعتزون بذلك، من -

يصير الكل يعتز بأنه صار كارًزا بالكنيسة التي ال تتحيز لجنٍس دون آخر، بل

العهد ويقرأونهم يتحدثون بالعبرية . المسيح الواحدجسد السيد أعضاء في 

. ، لكنه يتدرب على لغة السماءإنها لغته. القديم باللغة التي كتب بها

ب ، أبناء الختان وأصحانسل ابراهيمإسرائيليون ومن أنهم يفتخرون هم -

وعاش ، ُختن في اليوم الثامن لميالدهنسل ابراهيمهو أيضاً من ليكن، . العهد

.ماويّلل  يمارس أعمال أبيه السواآلن كابن . ينتظر التمتع بالوعود اإللهية

ر، في فأنا أفضل، في األتعاب أكث: أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل"

يهود من ال. كثيرةالضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مراًرا 

[24-23]" خمس مرات قبلت أربعين جلدة إال واحدة
عهود عبرانيين لهم حق نوال الكيهوٍد أن استعرض ما يفتخرون به من بعد -

والمواعيد اإللهية، واضطر أن يعلن عن نفسه أنه يحمل ذات الميزات التي

رون لهم، لكنه يراها ليس موضوع قوٍة وفخٍر بل هي ضعفات، اآلن إذ يفتخ

بخادم إنه ليس. فكمختل العقل يقول إنه أفضل منهمالمسيح، خدام السيد أنهم 

به ففاقهم أما من جان. عادي، فقد حسبه َّللا  أمينًا ودعاه للخدمةللسيد المسيح 

.في أعمال الرسولية

لألمم أبغضه اليهود جًدا، وكالوا له متاعب واضطهادات أكثر مماكرسوٍل -

بذلوا كل الجهد كلما حانت الفرصة لمقاومته . فعلوه مع غيره من الرسل

.قتلهلتعذيبه وسجنه وضربه وجلده ومحاولة 

كل في فنجده.وتجاربهاآليات بل باضطهاداته بصنعه يفتخر نري هنا أنه ال -

لهذا . اضطراب وفي ثورة مما يحل عليه من ذويه ومن الغرباءفي موضع 

.استطاع بهذه األمور أن يشرح لنا معني الحياة المسيحية العملية
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ة، انكسرت بي السفينمرات ثالث رجمت، مرة ثالث مرات ضربت بالعصي، "

أخطار بأسفار مراًرا كثيرة، بأخطار سيول، ب. العمقليالً ونهاًرا قضيت في 

ي لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من األمم، بأخطار في المدينة، بأخطار ف

[26-25]" البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من اخوة كذبة

أعمال )فيلبي مثلما حدث في وذلك حسب القانون الروماني، بالعصي ُضرب -

السفينة وقضى به وانكسرت ، (19: 14أعمال )في لسترة ورجم، (22: 16

ي أسفاٍر ف". ، أي في زنزانة في السجن الداخلي كسجين نهاًرا وليالً في العمق

.  ، يتحدث هنا عن أسفاره من أجل الكرازة واالهتمام بالكنائس"مراًرا كثيرة

ألنهار ، مثل األنهار في الشتاء حيث كان المطر ينهمر، دائًما وا"بأخطار سيول"

اع ، غالبًا ما هوجم من لصوص وقط"بأخطار لصوص". تفيض على شواطئها

كنه كان في طرق، ولكنه كشخص فقير ال يملك شيًئا لم يصبه ضرر في شيء، ل

ن ، تطلع إليه اليهود كأخطر مرتٍد عن اإليما"بأخطار من جنسي". خطر عظيم

(. 12: 23أعمال )وكمقاوٍم للناموس الموسوي، حتى دبروا مؤامرة لقتله 

د ، فق"بأخطار في المدينة". ، التي انطلق ليكرز بينهم"بأخطار من األمم"

.  ودمشقوأفسسوضعت فتن مختلفة ضده خاصة في أورشليم 

إلى التي التزم بأن يعبر بها أثناء رحيله من مدينة، "البريةبأخطار في "-

أخرى، إذ كان يتعرض إلى قطاع الطرق والوحوش المفترسة كما إلى البرد 

.القارص ليالً والحر الشديد في الظهيرة، وربما إلى جوعٍ وعطٍش 

. دةحيث يتعرض لقراصنة البحار أو الزوابع الشدي، "البحربأخطار في "-

نين الذين يشير هنا إلى خطر انكسار السفينة حين أراد الجند أن يقتلوا المسجو

(.44-42: 27أعمال )على السفينة لئال يهربوا إن تركوهم يسبحون 

بالسيد المسيحِهؤالء الذين تظاهروا باإليمان ، "كذبةبأخطار من اخوة "-

يس القد، ولكي يجدوا علة على ال لبنيانها بل لهدمهاوانضموا إلى الكنيسة، 

.تدينكما عانى أيًضا من المر. ، فيثيروا الكنيسة في كورنثوس ضدهبولس

ولالرسبولسلعظم الشكاوى التي أثارها يا : القديس أوغسطينوسيقول -

زلهم ومع هذا فإنه لم يتدنس بصحبتهم الجسدية، بل اعت. ضد االخوة الكذبة

ستخدم االكذبة كيف في دحضه للرسل ونراه هنا . خالل نقاوة قلبه التي تميزه

الحكمة [. 17]"غباوةكأنه في "الحكمة مع البالغة مع أنه يقول بأنه يتكلم 

ته، هي التي تبعالحكمة والبالغة هي قائدة له، والبالغة هي رفيقة له، تبع 

.  تبعتهومع ذلك لم يستخف بها عندما 
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، في " واٍم مراًرا مراًرا كثيرة، في جوعٍ وعطٍش، في أصأسهارٍ في تعٍب وكّدٍ

ام بجميع عدا ما هو دون ذلك التراكم علي  كل يوم االهتم. كثيرة، في برٍد وعريٍ 

[28-27]" الكنائس

ن أجل ، تارة بإرادته مصليًا مأسهارٍ لياٍل كثيرة في قضى القديس بولس -

.الخدمة أو كارًزا مبشًرا، وتارة بغير إرادته أثناء اضطهاده

اء من البرد عندما انكسرت السفينة عند جزيرة مالطة وجوقد عانى أيًضا -

(.10-1: 28أعمال )الشعب لينقذه 

اره ، الذي كان له اعتببولسيكن باألمر الهين على شخص مثل القديس لم -

ن أسرة كقائٍد يهودي غيور، له سلطانه وقدراته وثقافته التي كان يعتز بها، م

برٍد وجوعٍ وعطٍش ووأسهارٍ يعاني من أتعاٍب وكٍد أن لها مركزها االجتماعي، 

!وعريٍ 

أن ما عاناه من الخارج وضع على نفسه أن يشارك مسيحه صليبه ببجانب -

يحمل أتعاب جميع الكنائس التي كرز فيها، سواء من الجانب الروحي أو 

التي السلوكي أو العقيدي أو النظام الكنسي، أو المتاعب المادية أو المضايقات

.  إنه أب ال يئن من احتمال كل ما يحل بأبنائه. تحل به

إن كان يجب . من يضعف وأنا ال أضعف؟ من يعثر وأنا ال التهب"

[30-29]" االفتخار، فسأفتخر بأمور ضعفي
، مسرته في مشاركة أوالده متاعبهم، يتعاطف مع كل كنيسة مضطهدةيجد -

.اويئن مع أنات كل مؤمن، بل ويشعر بمرارة مع ضعف كل إنسان في خطية م

ن هو الذي ضعف؟ وميشعر القديس بولس كأنه يضعف في إيمانه وال من -

؟ي العمليبنيران الحب والغيرة ويثبته في اإليمان الحقلبه يتعثر وال يحترق 

ر من آالم ينابيع دموعه تنهمر نهاًرا وليالً، يتألم من أجل كل نفٍس أكثكانت -

"  يا أوالدي الذين أتمخض بكم": امرأة في حالة مخاٍض، هذا قاده للقول

.(19: 4غالطية)

مواهٍب، الطبيعية وال بما قدمه إليه الرب منبقدراته يفتخر القديس بولس ال -

تخر بما فإن هذه كلها لن تبرره وال تهبه اكليالً في يوم الرب العظيم، لكنه يف

وهبه َّللا  من احتمال لالضطهادات والمضايقات التي هي من أجل الكرازة 

ما، أو هنا سقوطه في ضعفبالضعفاتيقصد فال . بالسيد المسيحواإليمان 

تخر فهو يف. خطية ما، فإن هذا ليس موضوع فخره، إنما يقصد اآلالم واألتعاب

.، األمور ذاتها التي تظهر ضعفهبتجاربه
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في . أكذبَّللا  أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى األبد، يعلم إني لست"

.  دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني

[33-31]" فتدلّيُت من طاقة في زنبيل من السور ونجوُت من يديه
اصة في يورده هنا بأن يشهد َّللا  اآلب أنه ال يكذب، خما القديس بولس يث بت -

وى مشاركته للضعفاء والمتألمين، األمر الذي ال يستطيع أحد أن يحكم فيه س

.فاحص القلوب والكلى

تهم أراد أن يفسد خطللقديس بولس، رأى والي دمشق أن اليهود دبروا مكيدة إذ -

س بولس لكي فقد كانت نيته أن يلقي القبض على القدي. باستخداٍم خاطٍئ لسلطانه

.  قةيسعد اليهود من جانب، ومن جانب آخر لكي يظهر أنه يمارس عمله بطريقة الئ

(.9أعمال )بولس هذا حدث في بدء خدمة القديس 

ن سور كان خالص القديس بولس من والي دمشق تم بيٍد بشريٍة حين دلوه مإن -

م كان خالل حسب أن ما تعليه، المدينة، لكنه إذ كان يضع حياته في يد َّللا  ويتكل 

، إنما رفض فاالتكال على َّللا  ال يعني رفض ما يقدمه البشر من عون. عناية َّللا  

بولس وكما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم أن القديسهذا . االتكال على يد بشرية

صة لقد كانت فر. يخجل من ذكر هذا الحادث عند الضرورة أنه قد تدلى بزنبيللم 

.رازةسمح بها َّللا  لخالصه، ليس خوفًا من الموت، وإنما لكي يجد فرصة للك

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

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


