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األحد السابع من زمن العنصرة: إرسال التالميذ الـ ٧٢ عنوان األحد

١صفحة

(٢ قور ٣: ١-٦)
يَةٍ إِلَيْكُم  ائِلِ تَوْصِ ضِ النَّاس، إِلى رَسَ تَاج، كَبَعْ نَا، أَمْ تُرَانَا نَحْ سِ ْفُ َن يكُم بِأ نُوَصِّ ودُ نَبْدَأُ فَ ١ أَنَعُ

نكُم؟ أَوْ مِ
يعُ النَّاس. مِ ا جَ رَأُهَ ا وَيَقْ هَ فُ رِ كْتُوبَةٌ في قُلُوبِنَا، يَعْ ْتُم، وهيَ مَ َن الَتَنَا هيَ أ ٢ إِنَّ رِسَ

بْرِ بَلْ  كْتُوبَةٌ ال بِالـحِ نُ، وهيَ مَ ا نَحْ نَاهَ دَمْ يح، الَّتي خَ سِ الَةُ الـمَ َّكُم رِسَ حَ أَن َّضَ دِ إت ، لَقَ لْ ٣ أَجَ
ْمٍ أَي في قُلُوبِكُم. نْ حلَ لى أَلْوَاحٍ مِ ر، بَلْ عَ جَ نْ حَ لى أَلْوَاحٍ مِ بِرُوحِ اهللاِ الـحيّ، ال عَ

نْدَ اهللا، يحِ عِ سِ ةُ الَّتي لَنَا بِالـمَ ٤ تِلْكَ هيَ الثِّقَ
نَ اهللا، َتَنا هِيَ مِ نَّا، بَلْ إِنَّ قُدْر َّهُ مِ َن يْئًا كأ ُ أَنْ نَدَّعيَ شَ دِر َّنا ال نَقْ َن ٥ وهِيَ أ

ا  تُلُ أَمَّ رْفَ يَقْ َنَّ الـحَ رْفِ بَلْ لِلْرُّوح، أل دِيد، ال لِلحَ دِ الـجَ هْ ا لِلعَ دَّامً َنَا أَنْ نَكُونَ خُ ٦ فهوَ الَّذي قَدَّر
ي. يِ يُحْ الرُّوحُ فَ

مقدّمة
بعني،  والسَّ االثنني  التالميذ  يسوع  َّبّ  الر يُرسل  العنصرة،  زمن  من  ابع  السَّ األحد  في 
ويدعوهم إلى التخلّي عن "كيس" همومهم، و"زَادِ" خوفِهم وخجلِهم، والتعليم املضلّل 
للسير  النعمة،  و"زاد"  م،  عَ النِ بــ"كيس"  التحلّي  وإلى   ،(٤  :١٠ (لو  بــ"حذائهم"  العالق 

، والسالم. "حفاةً" (فقراء) نحو القريب، حاملني له بشرى الفرح، واحلبّ
في رسالة هذا األحد (٢ قور ٣: ١-٦)، يؤكّد بولس على ثقته بكنيسة قورنتس: "تلك هي 
ب بولس عن مميِّزات الرسول احلقيقيّ  الثقة الَّتي لنا باملسيح عند اهللا" (٢ قور ٣: ٤)، ويُعرِ
املؤمتن على الرسالة ليبلّغها إلى اآلخرين، ال أن ميتلكها أو يتصرَّف بها كما يشاء، ألنَّ القوَّة 

الَّتي ينطلق بها للرسالة هي من اهللا وليست منه.

شرح اآليات
يَةٍ إِلَيْكُم  ائِلِ تَوْصِ ضِ النَّاس، إِلى رَسَ تَاج، كَبَعْ نَا، أَمْ تُرَانَا نَحْ سِ ْفُ َن يكُم بِأ نُوَصِّ ودُ نَبْدَأُ فَ ١ أَنَعُ

نكُم؟ أَوْ مِ
ا من أهل قورنتس شكَّكوا في عمل بولس  كتب بولس هذه الكلمات، على ما يبدو، ألنَّ بعضً
رين على أنفسهم اسم "خدَّام املسيح" (٢ قور ١١: ٢٣)،  ولم يثقوا به. أطلق بعض املبشّ

َّ بولس أنَّ ثقته تأتي "من املسيح" (٢ قور ٣: ٤). فثقة بولس  بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، أصر
َّه منه، بل إنَّ قدرته هي من اهللا" (٢ قور ٣:  َّه "ال يقدر أن يدَّعي شيئًا كأن كانت مختلفةً ألن
ا ادَّعى بعض  ٥). تصميم اهللا أعظم بكثير من أن يتمكَّن أيُّ خادمٍ بشريّ من تنفيذه. رمبَّ
لكنَّ  ة.  املهمَّ لهذه  لون  مؤهَّ َّهم  أن بهم،  ة  اخلاصَّ التوصية"  "رسائل  خالل  من  رين،  املبشّ
العالمة احلقيقيَّة الَّتي متيّز الرسول هي إدراكه بعدم كفاءته؛ لكنَّه رغم ذلك، يثق بخدمته.

أهل  إلى  في كالمه  ة  مهمَّ  (hikanos (باليونانيَّة  "األهليَّة"  أو  "القدرة"  عن  بولس  كلمة 
. فبعد أن تكلَّم بولس، في الفصل الثَّاني  ٌ" أو "أهلٌ َّه "قادر ا ألنَّ البعض ادَّعى أن قورنتس، رمبَّ
الَّتي   ،(١٦  :٢ قور   ٢) ؟"  لديكَ أهلٌ  تُراهُ  ن  "مَ  : بسؤالٍ ختم  اهللا،  انتصار  على  الرسالة،  من 
َّه "ليس  تشتمل على اإلجابة الضمنيَّة: "ال أحد"! تكمن املفارقة في أنَّ بولس يعترف بأن
" للخدمة، ولكنَّه يتكلَّم بثقة. والسبب هو أنَّ "قدرته (أهليَّته) هي من اهللا، الَّذي قدَّره  أهالً
ا الروح فيُحيي"  ا للعهد اجلديد، ال للحرف بل للروح، ألنَّ احلرف يقتل أمَّ له) أن يكون خادمً (أهَّ

(٢ قور ٣: ٥ب- ٦).

خالصة روحيّة
جتنَّب الرسول بولس كلّ ما ميكنه أن يؤول إلى االعتماد على الذَّات في التبشير باإلجنيل، وأن 
تضرُّ  إغراءات  العقليَّة،  والقدرات  الشخصيَّة،  القوى  على  فاالعتماد  رسالته.  يشوّه 

ر النفس.  الكنيسة وتدمّ
غالبًا ما نتعرَّض خلطر تعداد اإلحصاءات، الَّتي تُشبه "رسائل التوصية" (٢ قور ٣: ١)، الَّتي 
ا" (تك ١١:  تسرد إجنازاتنا. قد نغرق، مثل رجال برج بابل، الَّذين أرادوا أن "يصنعوا لهم اسمً
لنا احترام اآلخرين. وقد نقع في خطر تقييم  ن  وتؤمّ لنا مكانةً  تبني  بناء عالقاتٍ  ٤)، في 
صطنعة للنجاح. هنا يبرز ردُّ القدّيس بولس على "االعتماد  املعلّمني واملبشرّين مبعايير مُ
َّنا "نحمل في أنفسنا  املفرط على النفس"، ألنَّ الثقة ليست في قدراتنا، بل في حقيقة أن

قضاء املوت، لئالَّ نتَّكل على أنفسنا، بل على اهللا الَّذي يُقيم األموات" (٢ قور ١: ٩).

وأتوا إلى قورنتس واثقني من أنفسهم إلى أقصى حدود. لذا أتوا بــ"رسائل توصية" (٢ قور 
٣: ١) تصف أعمالهم العظيمة. فحقيقة كونهم "يشهدون ألنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، 
َّهم اعتبروا أنَّ فشل بولس في  َّهم لم يفتقروا إلى الثقة بالنفس. من الواضح أن تدلُّ على أن
"يقيسون  كانوا  وهكذا،  عمله.  في  يثق  ال  َّه  أن إلى  إشارةً  كان  توصية"  "رسالة  إحضار 
أنفسهم بأنفسهم، ويقارنون أنفسهم بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، وال يشكُّون أبدًا في 

قدرتهم على اخلدمة.

يعُ النَّاس. مِ ا جَ رَأُهَ ا وَيَقْ هَ فُ رِ كْتُوبَةٌ في قُلُوبِنَا، يَعْ ْتُم، وهيَ مَ َن الَتَنَا هيَ أ ٢ إِنَّ رِسَ
بْرِ بَلْ  كْتُوبَةٌ ال بِالـحِ نُ، وهيَ مَ ا نَحْ نَاهَ دَمْ يح، الَّتي خَ سِ الَةُ الـمَ َّكُم رِسَ حَ أَن َّضَ دِ إت ، لَقَ لْ ٣ أَجَ

ْمٍ أَي في قُلُوبِكُم. نْ حلَ لى أَلْوَاحٍ مِ ر، بَلْ عَ جَ نْ حَ لى أَلْوَاحٍ مِ بِرُوحِ اهللاِ الـحيّ، ال عَ
ال يحتاج بولس إلى "رسائل توصية"، ألنَّ أهل قورنتس أنفسهم هم الرسالة: "رسالتنا هي 
ل إلى كنائس أخرى تشهد لعمله، بل "مكتوبةٌ في القلب"، فيفرح من  أنتم"، الَّتي ال تُرسَ

أجل غنى نعمة اهللا العاملة فيهم.
حياة أهل قورنتس اجلديدة هي "رسالة التوصية"، املنقوشة "ال باحلِبر" على وَرق، لكن "بروح 
َّهم "رسالة املسيح"،  ا ومقروء. إن اهللا احليّ" في القلوب. فحياتهم هي خيرُ خطابٍ مفتوحٍ دومً

، أو آالتٍ يعمل املسيح من خاللهم كلَّ صالح. وما بولس وغيره من الرسل سوى خدَّامٍ
ا في  َّة (راجع خر ٣١: ١٨؛ تث ٩: ١٠)، أمَّ في العهد القدمي، نُقشت وصايا اهللا على ألواحٍ حجري
العهد اجلديد، فقد نقش اهللا شريعته بروحه القدُّوس على ألواح القلب اللَّحميَّة، كما سبق 
قلب  وأنزع من حلمكم  ا جديدًا  روحً أحشائكم  وأجعل في  قلبًا جديدًا  "وأعطيكم  فوعد: 
احلجر، وأعطيكم قلبًا من حلم. وأجعل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون على فرائضي 

وحتفظون أحكامي وتعملون بها" (حز ٣٦: ٢٦-٢٧).
ل الروح القدس إجنيل املسيح في داخل قلوب  يرى بولس نفسه أشبه باحلِبر الَّذي به يُسجّ
، بل "رسالة املسيح"، إذ صار أهل قورنتس إجنيالً  ر به ليس عمله اخلاصّ أهل قورنتس. وما بشّ
ل اإلجنيل في قلوبهم  ن قِبَل جميع النَّاس، بعد أن يكون الروح القدس قد سجَّ عمليًّا يُقرأ مِ

وحوَّلها لتكون مسكن اهللا. 

نْدَ اهللا، يحِ عِ سِ ةُ الَّتي لَنَا بِالـمَ ٤ تِلْكَ هيَ الثِّقَ
نَ اهللا، َتَنا هِيَ مِ نَّا، بَلْ إِنَّ قُدْر َّهُ مِ َن يْئًا كأ ُ أَنْ نَدَّعيَ شَ دِر َّنا ال نَقْ َن ٥ وهِيَ أ

ا  تُلُ أَمَّ رْفَ يَقْ َنَّ الـحَ رْفِ بَلْ لِلْرُّوح، أل دِيد، ال لِلحَ دِ الـجَ هْ ا لِلعَ دَّامً َنَا أَنْ نَكُونَ خُ ٦ فهوَ الَّذي قَدَّر
ي. يِ يُحْ الرُّوحُ فَ

أنفسهم  ويقارنون  بأنفسهم،  أنفسهم  و"يقيسون  بأنفسهم  يثقون  الَّذين  على  ردًّا 

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(٢ قور ٣: ١-٦)
يَةٍ إِلَيْكُم  ائِلِ تَوْصِ ضِ النَّاس، إِلى رَسَ تَاج، كَبَعْ نَا، أَمْ تُرَانَا نَحْ سِ ْفُ َن يكُم بِأ نُوَصِّ ودُ نَبْدَأُ فَ ١ أَنَعُ

نكُم؟ أَوْ مِ
يعُ النَّاس. مِ ا جَ رَأُهَ ا وَيَقْ هَ فُ رِ كْتُوبَةٌ في قُلُوبِنَا، يَعْ ْتُم، وهيَ مَ َن الَتَنَا هيَ أ ٢ إِنَّ رِسَ

بْرِ بَلْ  كْتُوبَةٌ ال بِالـحِ نُ، وهيَ مَ ا نَحْ نَاهَ دَمْ يح، الَّتي خَ سِ الَةُ الـمَ َّكُم رِسَ حَ أَن َّضَ دِ إت ، لَقَ لْ ٣ أَجَ
ْمٍ أَي في قُلُوبِكُم. نْ حلَ لى أَلْوَاحٍ مِ ر، بَلْ عَ جَ نْ حَ لى أَلْوَاحٍ مِ بِرُوحِ اهللاِ الـحيّ، ال عَ

نْدَ اهللا، يحِ عِ سِ ةُ الَّتي لَنَا بِالـمَ ٤ تِلْكَ هيَ الثِّقَ
نَ اهللا، َتَنا هِيَ مِ نَّا، بَلْ إِنَّ قُدْر َّهُ مِ َن يْئًا كأ ُ أَنْ نَدَّعيَ شَ دِر َّنا ال نَقْ َن ٥ وهِيَ أ

ا  تُلُ أَمَّ رْفَ يَقْ َنَّ الـحَ رْفِ بَلْ لِلْرُّوح، أل دِيد، ال لِلحَ دِ الـجَ هْ ا لِلعَ دَّامً َنَا أَنْ نَكُونَ خُ ٦ فهوَ الَّذي قَدَّر
ي. يِ يُحْ الرُّوحُ فَ

مقدّمة
بعني،  والسَّ االثنني  التالميذ  يسوع  َّبّ  الر يُرسل  العنصرة،  زمن  من  ابع  السَّ األحد  في 
ويدعوهم إلى التخلّي عن "كيس" همومهم، و"زَادِ" خوفِهم وخجلِهم، والتعليم املضلّل 
للسير  النعمة،  و"زاد"  م،  عَ النِ بــ"كيس"  التحلّي  وإلى   ،(٤  :١٠ (لو  بــ"حذائهم"  العالق 

، والسالم. "حفاةً" (فقراء) نحو القريب، حاملني له بشرى الفرح، واحلبّ
في رسالة هذا األحد (٢ قور ٣: ١-٦)، يؤكّد بولس على ثقته بكنيسة قورنتس: "تلك هي 
ب بولس عن مميِّزات الرسول احلقيقيّ  الثقة الَّتي لنا باملسيح عند اهللا" (٢ قور ٣: ٤)، ويُعرِ
املؤمتن على الرسالة ليبلّغها إلى اآلخرين، ال أن ميتلكها أو يتصرَّف بها كما يشاء، ألنَّ القوَّة 

الَّتي ينطلق بها للرسالة هي من اهللا وليست منه.

شرح اآليات
يَةٍ إِلَيْكُم  ائِلِ تَوْصِ ضِ النَّاس، إِلى رَسَ تَاج، كَبَعْ نَا، أَمْ تُرَانَا نَحْ سِ ْفُ َن يكُم بِأ نُوَصِّ ودُ نَبْدَأُ فَ ١ أَنَعُ

نكُم؟ أَوْ مِ
ا من أهل قورنتس شكَّكوا في عمل بولس  كتب بولس هذه الكلمات، على ما يبدو، ألنَّ بعضً
رين على أنفسهم اسم "خدَّام املسيح" (٢ قور ١١: ٢٣)،  ولم يثقوا به. أطلق بعض املبشّ

َّ بولس أنَّ ثقته تأتي "من املسيح" (٢ قور ٣: ٤). فثقة بولس  بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، أصر
َّه منه، بل إنَّ قدرته هي من اهللا" (٢ قور ٣:  َّه "ال يقدر أن يدَّعي شيئًا كأن كانت مختلفةً ألن
ا ادَّعى بعض  ٥). تصميم اهللا أعظم بكثير من أن يتمكَّن أيُّ خادمٍ بشريّ من تنفيذه. رمبَّ
لكنَّ  ة.  املهمَّ لهذه  لون  مؤهَّ َّهم  أن بهم،  ة  اخلاصَّ التوصية"  "رسائل  خالل  من  رين،  املبشّ
العالمة احلقيقيَّة الَّتي متيّز الرسول هي إدراكه بعدم كفاءته؛ لكنَّه رغم ذلك، يثق بخدمته.

أهل  إلى  في كالمه  ة  مهمَّ  (hikanos (باليونانيَّة  "األهليَّة"  أو  "القدرة"  عن  بولس  كلمة 
. فبعد أن تكلَّم بولس، في الفصل الثَّاني  ٌ" أو "أهلٌ َّه "قادر ا ألنَّ البعض ادَّعى أن قورنتس، رمبَّ
الَّتي   ،(١٦  :٢ قور   ٢) ؟"  لديكَ أهلٌ  تُراهُ  ن  "مَ  : بسؤالٍ ختم  اهللا،  انتصار  على  الرسالة،  من 
َّه "ليس  تشتمل على اإلجابة الضمنيَّة: "ال أحد"! تكمن املفارقة في أنَّ بولس يعترف بأن
" للخدمة، ولكنَّه يتكلَّم بثقة. والسبب هو أنَّ "قدرته (أهليَّته) هي من اهللا، الَّذي قدَّره  أهالً
ا الروح فيُحيي"  ا للعهد اجلديد، ال للحرف بل للروح، ألنَّ احلرف يقتل أمَّ له) أن يكون خادمً (أهَّ

(٢ قور ٣: ٥ب- ٦).

خالصة روحيّة
جتنَّب الرسول بولس كلّ ما ميكنه أن يؤول إلى االعتماد على الذَّات في التبشير باإلجنيل، وأن 
تضرُّ  إغراءات  العقليَّة،  والقدرات  الشخصيَّة،  القوى  على  فاالعتماد  رسالته.  يشوّه 

ر النفس.  الكنيسة وتدمّ
غالبًا ما نتعرَّض خلطر تعداد اإلحصاءات، الَّتي تُشبه "رسائل التوصية" (٢ قور ٣: ١)، الَّتي 
ا" (تك ١١:  تسرد إجنازاتنا. قد نغرق، مثل رجال برج بابل، الَّذين أرادوا أن "يصنعوا لهم اسمً
لنا احترام اآلخرين. وقد نقع في خطر تقييم  ن  وتؤمّ لنا مكانةً  تبني  بناء عالقاتٍ  ٤)، في 
صطنعة للنجاح. هنا يبرز ردُّ القدّيس بولس على "االعتماد  املعلّمني واملبشرّين مبعايير مُ
َّنا "نحمل في أنفسنا  املفرط على النفس"، ألنَّ الثقة ليست في قدراتنا، بل في حقيقة أن

قضاء املوت، لئالَّ نتَّكل على أنفسنا، بل على اهللا الَّذي يُقيم األموات" (٢ قور ١: ٩).

٢صفحة

وأتوا إلى قورنتس واثقني من أنفسهم إلى أقصى حدود. لذا أتوا بــ"رسائل توصية" (٢ قور 
٣: ١) تصف أعمالهم العظيمة. فحقيقة كونهم "يشهدون ألنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، 
َّهم اعتبروا أنَّ فشل بولس في  َّهم لم يفتقروا إلى الثقة بالنفس. من الواضح أن تدلُّ على أن
"يقيسون  كانوا  وهكذا،  عمله.  في  يثق  ال  َّه  أن إلى  إشارةً  كان  توصية"  "رسالة  إحضار 
أنفسهم بأنفسهم، ويقارنون أنفسهم بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، وال يشكُّون أبدًا في 

قدرتهم على اخلدمة.

يعُ النَّاس. مِ ا جَ رَأُهَ ا وَيَقْ هَ فُ رِ كْتُوبَةٌ في قُلُوبِنَا، يَعْ ْتُم، وهيَ مَ َن الَتَنَا هيَ أ ٢ إِنَّ رِسَ
بْرِ بَلْ  كْتُوبَةٌ ال بِالـحِ نُ، وهيَ مَ ا نَحْ نَاهَ دَمْ يح، الَّتي خَ سِ الَةُ الـمَ َّكُم رِسَ حَ أَن َّضَ دِ إت ، لَقَ لْ ٣ أَجَ

ْمٍ أَي في قُلُوبِكُم. نْ حلَ لى أَلْوَاحٍ مِ ر، بَلْ عَ جَ نْ حَ لى أَلْوَاحٍ مِ بِرُوحِ اهللاِ الـحيّ، ال عَ
ال يحتاج بولس إلى "رسائل توصية"، ألنَّ أهل قورنتس أنفسهم هم الرسالة: "رسالتنا هي 
ل إلى كنائس أخرى تشهد لعمله، بل "مكتوبةٌ في القلب"، فيفرح من  أنتم"، الَّتي ال تُرسَ

أجل غنى نعمة اهللا العاملة فيهم.
حياة أهل قورنتس اجلديدة هي "رسالة التوصية"، املنقوشة "ال باحلِبر" على وَرق، لكن "بروح 
َّهم "رسالة املسيح"،  ا ومقروء. إن اهللا احليّ" في القلوب. فحياتهم هي خيرُ خطابٍ مفتوحٍ دومً

، أو آالتٍ يعمل املسيح من خاللهم كلَّ صالح. وما بولس وغيره من الرسل سوى خدَّامٍ
ا في  َّة (راجع خر ٣١: ١٨؛ تث ٩: ١٠)، أمَّ في العهد القدمي، نُقشت وصايا اهللا على ألواحٍ حجري
العهد اجلديد، فقد نقش اهللا شريعته بروحه القدُّوس على ألواح القلب اللَّحميَّة، كما سبق 
قلب  وأنزع من حلمكم  ا جديدًا  روحً أحشائكم  وأجعل في  قلبًا جديدًا  "وأعطيكم  فوعد: 
احلجر، وأعطيكم قلبًا من حلم. وأجعل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون على فرائضي 

وحتفظون أحكامي وتعملون بها" (حز ٣٦: ٢٦-٢٧).
ل الروح القدس إجنيل املسيح في داخل قلوب  يرى بولس نفسه أشبه باحلِبر الَّذي به يُسجّ
، بل "رسالة املسيح"، إذ صار أهل قورنتس إجنيالً  ر به ليس عمله اخلاصّ أهل قورنتس. وما بشّ
ل اإلجنيل في قلوبهم  ن قِبَل جميع النَّاس، بعد أن يكون الروح القدس قد سجَّ عمليًّا يُقرأ مِ

وحوَّلها لتكون مسكن اهللا. 

نْدَ اهللا، يحِ عِ سِ ةُ الَّتي لَنَا بِالـمَ ٤ تِلْكَ هيَ الثِّقَ
نَ اهللا، َتَنا هِيَ مِ نَّا، بَلْ إِنَّ قُدْر َّهُ مِ َن يْئًا كأ ُ أَنْ نَدَّعيَ شَ دِر َّنا ال نَقْ َن ٥ وهِيَ أ

ا  تُلُ أَمَّ رْفَ يَقْ َنَّ الـحَ رْفِ بَلْ لِلْرُّوح، أل دِيد، ال لِلحَ دِ الـجَ هْ ا لِلعَ دَّامً َنَا أَنْ نَكُونَ خُ ٦ فهوَ الَّذي قَدَّر
ي. يِ يُحْ الرُّوحُ فَ

أنفسهم  ويقارنون  بأنفسهم،  أنفسهم  و"يقيسون  بأنفسهم  يثقون  الَّذين  على  ردًّا 

روم ١١: 



(٢ قور ٣: ١-٦)
يَةٍ إِلَيْكُم  ائِلِ تَوْصِ ضِ النَّاس، إِلى رَسَ تَاج، كَبَعْ نَا، أَمْ تُرَانَا نَحْ سِ ْفُ َن يكُم بِأ نُوَصِّ ودُ نَبْدَأُ فَ ١ أَنَعُ

نكُم؟ أَوْ مِ
يعُ النَّاس. مِ ا جَ رَأُهَ ا وَيَقْ هَ فُ رِ كْتُوبَةٌ في قُلُوبِنَا، يَعْ ْتُم، وهيَ مَ َن الَتَنَا هيَ أ ٢ إِنَّ رِسَ

بْرِ بَلْ  كْتُوبَةٌ ال بِالـحِ نُ، وهيَ مَ ا نَحْ نَاهَ دَمْ يح، الَّتي خَ سِ الَةُ الـمَ َّكُم رِسَ حَ أَن َّضَ دِ إت ، لَقَ لْ ٣ أَجَ
ْمٍ أَي في قُلُوبِكُم. نْ حلَ لى أَلْوَاحٍ مِ ر، بَلْ عَ جَ نْ حَ لى أَلْوَاحٍ مِ بِرُوحِ اهللاِ الـحيّ، ال عَ

نْدَ اهللا، يحِ عِ سِ ةُ الَّتي لَنَا بِالـمَ ٤ تِلْكَ هيَ الثِّقَ
نَ اهللا، َتَنا هِيَ مِ نَّا، بَلْ إِنَّ قُدْر َّهُ مِ َن يْئًا كأ ُ أَنْ نَدَّعيَ شَ دِر َّنا ال نَقْ َن ٥ وهِيَ أ

ا  تُلُ أَمَّ رْفَ يَقْ َنَّ الـحَ رْفِ بَلْ لِلْرُّوح، أل دِيد، ال لِلحَ دِ الـجَ هْ ا لِلعَ دَّامً َنَا أَنْ نَكُونَ خُ ٦ فهوَ الَّذي قَدَّر
ي. يِ يُحْ الرُّوحُ فَ

مقدّمة
بعني،  والسَّ االثنني  التالميذ  يسوع  َّبّ  الر يُرسل  العنصرة،  زمن  من  ابع  السَّ األحد  في 
ويدعوهم إلى التخلّي عن "كيس" همومهم، و"زَادِ" خوفِهم وخجلِهم، والتعليم املضلّل 
للسير  النعمة،  و"زاد"  م،  عَ النِ بــ"كيس"  التحلّي  وإلى   ،(٤  :١٠ (لو  بــ"حذائهم"  العالق 

، والسالم. "حفاةً" (فقراء) نحو القريب، حاملني له بشرى الفرح، واحلبّ
في رسالة هذا األحد (٢ قور ٣: ١-٦)، يؤكّد بولس على ثقته بكنيسة قورنتس: "تلك هي 
ب بولس عن مميِّزات الرسول احلقيقيّ  الثقة الَّتي لنا باملسيح عند اهللا" (٢ قور ٣: ٤)، ويُعرِ
املؤمتن على الرسالة ليبلّغها إلى اآلخرين، ال أن ميتلكها أو يتصرَّف بها كما يشاء، ألنَّ القوَّة 

الَّتي ينطلق بها للرسالة هي من اهللا وليست منه.

شرح اآليات
يَةٍ إِلَيْكُم  ائِلِ تَوْصِ ضِ النَّاس، إِلى رَسَ تَاج، كَبَعْ نَا، أَمْ تُرَانَا نَحْ سِ ْفُ َن يكُم بِأ نُوَصِّ ودُ نَبْدَأُ فَ ١ أَنَعُ

نكُم؟ أَوْ مِ
ا من أهل قورنتس شكَّكوا في عمل بولس  كتب بولس هذه الكلمات، على ما يبدو، ألنَّ بعضً
رين على أنفسهم اسم "خدَّام املسيح" (٢ قور ١١: ٢٣)،  ولم يثقوا به. أطلق بعض املبشّ

٣صفحة

َّ بولس أنَّ ثقته تأتي "من املسيح" (٢ قور ٣: ٤). فثقة بولس  بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، أصر
َّه منه، بل إنَّ قدرته هي من اهللا" (٢ قور ٣:  َّه "ال يقدر أن يدَّعي شيئًا كأن كانت مختلفةً ألن
ا ادَّعى بعض  ٥). تصميم اهللا أعظم بكثير من أن يتمكَّن أيُّ خادمٍ بشريّ من تنفيذه. رمبَّ
لكنَّ  ة.  املهمَّ لهذه  لون  مؤهَّ َّهم  أن بهم،  ة  اخلاصَّ التوصية"  "رسائل  خالل  من  رين،  املبشّ
العالمة احلقيقيَّة الَّتي متيّز الرسول هي إدراكه بعدم كفاءته؛ لكنَّه رغم ذلك، يثق بخدمته.

أهل  إلى  في كالمه  ة  مهمَّ  (hikanos (باليونانيَّة  "األهليَّة"  أو  "القدرة"  عن  بولس  كلمة 
. فبعد أن تكلَّم بولس، في الفصل الثَّاني  ٌ" أو "أهلٌ َّه "قادر ا ألنَّ البعض ادَّعى أن قورنتس، رمبَّ
الَّتي   ،(١٦  :٢ قور   ٢) ؟"  لديكَ أهلٌ  تُراهُ  ن  "مَ  : بسؤالٍ ختم  اهللا،  انتصار  على  الرسالة،  من 
َّه "ليس  تشتمل على اإلجابة الضمنيَّة: "ال أحد"! تكمن املفارقة في أنَّ بولس يعترف بأن
" للخدمة، ولكنَّه يتكلَّم بثقة. والسبب هو أنَّ "قدرته (أهليَّته) هي من اهللا، الَّذي قدَّره  أهالً
ا الروح فيُحيي"  ا للعهد اجلديد، ال للحرف بل للروح، ألنَّ احلرف يقتل أمَّ له) أن يكون خادمً (أهَّ

(٢ قور ٣: ٥ب- ٦).

خالصة روحيّة
جتنَّب الرسول بولس كلّ ما ميكنه أن يؤول إلى االعتماد على الذَّات في التبشير باإلجنيل، وأن 
تضرُّ  إغراءات  العقليَّة،  والقدرات  الشخصيَّة،  القوى  على  فاالعتماد  رسالته.  يشوّه 

ر النفس.  الكنيسة وتدمّ
غالبًا ما نتعرَّض خلطر تعداد اإلحصاءات، الَّتي تُشبه "رسائل التوصية" (٢ قور ٣: ١)، الَّتي 
ا" (تك ١١:  تسرد إجنازاتنا. قد نغرق، مثل رجال برج بابل، الَّذين أرادوا أن "يصنعوا لهم اسمً
لنا احترام اآلخرين. وقد نقع في خطر تقييم  ن  وتؤمّ لنا مكانةً  تبني  بناء عالقاتٍ  ٤)، في 
صطنعة للنجاح. هنا يبرز ردُّ القدّيس بولس على "االعتماد  املعلّمني واملبشرّين مبعايير مُ
َّنا "نحمل في أنفسنا  املفرط على النفس"، ألنَّ الثقة ليست في قدراتنا، بل في حقيقة أن

قضاء املوت، لئالَّ نتَّكل على أنفسنا، بل على اهللا الَّذي يُقيم األموات" (٢ قور ١: ٩).

وأتوا إلى قورنتس واثقني من أنفسهم إلى أقصى حدود. لذا أتوا بــ"رسائل توصية" (٢ قور 
٣: ١) تصف أعمالهم العظيمة. فحقيقة كونهم "يشهدون ألنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، 
َّهم اعتبروا أنَّ فشل بولس في  َّهم لم يفتقروا إلى الثقة بالنفس. من الواضح أن تدلُّ على أن
"يقيسون  كانوا  وهكذا،  عمله.  في  يثق  ال  َّه  أن إلى  إشارةً  كان  توصية"  "رسالة  إحضار 
أنفسهم بأنفسهم، ويقارنون أنفسهم بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، وال يشكُّون أبدًا في 

قدرتهم على اخلدمة.

يعُ النَّاس. مِ ا جَ رَأُهَ ا وَيَقْ هَ فُ رِ كْتُوبَةٌ في قُلُوبِنَا، يَعْ ْتُم، وهيَ مَ َن الَتَنَا هيَ أ ٢ إِنَّ رِسَ
بْرِ بَلْ  كْتُوبَةٌ ال بِالـحِ نُ، وهيَ مَ ا نَحْ نَاهَ دَمْ يح، الَّتي خَ سِ الَةُ الـمَ َّكُم رِسَ حَ أَن َّضَ دِ إت ، لَقَ لْ ٣ أَجَ

ْمٍ أَي في قُلُوبِكُم. نْ حلَ لى أَلْوَاحٍ مِ ر، بَلْ عَ جَ نْ حَ لى أَلْوَاحٍ مِ بِرُوحِ اهللاِ الـحيّ، ال عَ
ال يحتاج بولس إلى "رسائل توصية"، ألنَّ أهل قورنتس أنفسهم هم الرسالة: "رسالتنا هي 
ل إلى كنائس أخرى تشهد لعمله، بل "مكتوبةٌ في القلب"، فيفرح من  أنتم"، الَّتي ال تُرسَ

أجل غنى نعمة اهللا العاملة فيهم.
حياة أهل قورنتس اجلديدة هي "رسالة التوصية"، املنقوشة "ال باحلِبر" على وَرق، لكن "بروح 
َّهم "رسالة املسيح"،  ا ومقروء. إن اهللا احليّ" في القلوب. فحياتهم هي خيرُ خطابٍ مفتوحٍ دومً

، أو آالتٍ يعمل املسيح من خاللهم كلَّ صالح. وما بولس وغيره من الرسل سوى خدَّامٍ
ا في  َّة (راجع خر ٣١: ١٨؛ تث ٩: ١٠)، أمَّ في العهد القدمي، نُقشت وصايا اهللا على ألواحٍ حجري
العهد اجلديد، فقد نقش اهللا شريعته بروحه القدُّوس على ألواح القلب اللَّحميَّة، كما سبق 
قلب  وأنزع من حلمكم  ا جديدًا  روحً أحشائكم  وأجعل في  قلبًا جديدًا  "وأعطيكم  فوعد: 
احلجر، وأعطيكم قلبًا من حلم. وأجعل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون على فرائضي 

وحتفظون أحكامي وتعملون بها" (حز ٣٦: ٢٦-٢٧).
ل الروح القدس إجنيل املسيح في داخل قلوب  يرى بولس نفسه أشبه باحلِبر الَّذي به يُسجّ
، بل "رسالة املسيح"، إذ صار أهل قورنتس إجنيالً  ر به ليس عمله اخلاصّ أهل قورنتس. وما بشّ
ل اإلجنيل في قلوبهم  ن قِبَل جميع النَّاس، بعد أن يكون الروح القدس قد سجَّ عمليًّا يُقرأ مِ

وحوَّلها لتكون مسكن اهللا. 

نْدَ اهللا، يحِ عِ سِ ةُ الَّتي لَنَا بِالـمَ ٤ تِلْكَ هيَ الثِّقَ
نَ اهللا، َتَنا هِيَ مِ نَّا، بَلْ إِنَّ قُدْر َّهُ مِ َن يْئًا كأ ُ أَنْ نَدَّعيَ شَ دِر َّنا ال نَقْ َن ٥ وهِيَ أ

ا  تُلُ أَمَّ رْفَ يَقْ َنَّ الـحَ رْفِ بَلْ لِلْرُّوح، أل دِيد، ال لِلحَ دِ الـجَ هْ ا لِلعَ دَّامً َنَا أَنْ نَكُونَ خُ ٦ فهوَ الَّذي قَدَّر
ي. يِ يُحْ الرُّوحُ فَ

أنفسهم  ويقارنون  بأنفسهم،  أنفسهم  و"يقيسون  بأنفسهم  يثقون  الَّذين  على  ردًّا 


