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األحد الثاني بعد الدنح: إعتالن سرّ املسيح للرسل عنوان األحد

١صفحة

(٢ قور ٤: ٥-١٥) 
وع؛ لِ يَسُ نْ أَجْ بِيدًا لَكُم مِ نَا عَ سِ ْفُ َن َبًّا، وبِأ يحِ ر سِ وعَ الـمَ رُ بِيَسُ نَا، بَلْ نُبَشِّ سِ ْفُ َن رُ بِأ نُ ال نُبَشِّ نَحْ ٥ فَ

دَ  جْ رِفَ مَ نَعْ يرَ فَ تَنِ رَقَ في قُلُوبِنَا، لِنَسْ وَ الَّذي أَشْ ةِ نُور!"، هُ لْمَ نَ الظُّ قْ مِ رِ َنَّ اهللاَ الَّذي قَال: "لِيُشْ ٦ أل
يح. سِ هِ الـمَ لِّيَ في وَجْ تَجَ اهللاِ الـمُ

نَّا. نَ اهللاِ ال مِ ةَ هِيَ مِ ائِقَ َةَ الفَ دْر رَ أَنَّ تِلْكَ القُ هَ زَف، لِيَظْ نْ خَ لُ هـذَا الكَنْزَ في آنِيَةٍ مِ مِ نَّنَا نَحْ ٧ ولـكِ
نَّنَا ال نَيْأَس، نَا ولـكِ رِ تَارُ في أَمْ ق، نَحْ حَ نَّنَا ال نُسْ ةٍ ولـكِ نْ كُلِّ ِجهَ لَيْنَا مِ يَّقُ عَ ٨ يُضَ

لِك، نَّنَا ال نَهْ ل، نُنْبَذُ ولـكِ مَ نَّنَا ال نُهْ دُ ولـكِ هَ طَ ٩ نُضْ
دِنَا؛ سَ ا في جَ وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ وْتَ يَسُ دِنَا كُلَّ حِنيٍ مَ سَ لُ في جَ مِ ١٠ ونَحْ

ا في  وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ لِ يَسُ نْ أَجْ وْت، مِ ا إِلى الـمَ لَمُ دَوْمً يَاءَ نُسْ َحْ نُ األ َّنَا نَحْ إِن ١١ فَ
ائِت. دِنَا الـمَ سَ جَ

لُ فيكُم. مَ يَاةُ تَعْ لُ فينَا، والـحَ مَ وْتُ يَعْ الـمَ ١٢ فَ
ا  نُ أَيْضً نَحْ "، فَ تُ ، ولِذلكَ تَكَلَّمْ نْتُ كْتُوب: "آمَ ا هوَ مَ يْنَهُ، كَمَ َانِ عَ َا أَنَّ لَنَا رُوحَ اإلِميْ نْ مبِ ١٣ ولـكِ

ن، ولِذلِكَ نَتَكَلَّم. نُؤْمِ
َّاكُم  لُنَا وإِي عَ وع، وَيَجْ عَ يَسُ ا مَ نُ أَيْضً نَا نَحْ يمُ يُقِ وع، سَ َّبَّ يَسُ لَمُ أَنَّ ذلِكَ الَّذي أَقَامَ الر نُ نَعْ ١٤ ونَحْ

رَتِهِ. ضْ في حَ
ْدِ اهللا. َ كْرُ في قُلُوبِ الكَثِيرينَ جملِ يَفِيضَ الشُّ ة، فَ مَ لِكُم، لِكَي تَكْثُرَ النِّعْ نْ أَجْ وَ مِ يءٍ هُ ١٥ فَكُلُّ شَ

مقدّمة
ه املعلّمون الكذبة  هَ ه من االتّهام الَّذي وجّ بعد أن أعلن بولس عن مجد خدمته، نراه يبرّر نفسُ
َّهم مخادعون. ولعلّهم قلبوا املوازين حينما استغلُّوا آالم الرَّسول  ضدَّه، وضدَّ العاملني معه بأن
ن معه وضيقاتهم، كدليلٍ على عدمِ رضى اهللا عليهم، وتخلّي النعمة اإللهيَّة عنهم. لكنَّه  ومَ
في هذا املقطع من الرسالة (٢ قور ٤: ٥-١٥)، يتكلَّم على العمل الرسوليّ الَّذي من خالله يشهد 
َّها  َّانُ األحياء واألموات. إن ، القائمُ من املوت، غافرُ اخلطايا، ودي َّه هو املسيحُ املصلوبُ ليسوع أن
احلقيقة الَّتي آمن بها بولس واختبرها، ولم يتوانَ حلظةً عن االندفاع، بغيرةٍ ال نظير لها، لنشرها. 
وهذا ما يوضحه في الفصول السابقة لهذا النصّ، مشدّدًا على أنَّ هذا العمل ال يخلو من 

الصعوبات، على أنَّ نعمة اهللا الَّتي تُغدَق بكَرَمٍ واستمرار تعزّي من كلّ الشدائد.

   
بتحقيقِ  نُ  يؤمِ َّه  أن ليبرهن   ،(١٠  :١١٦ (مز  القدمي  العهد  من  ا  اقتباسً هنا  بولس  يستخدم 
املواعيدِ اإللهيَّةِ، وقد صارَ له احلقُّ بالتَّمتُّعِ باخلالصِ األبديّ وشركةِ اجملدِ مع املسيح. هذا ما 

" عليه.  يشهدُ له "ويتكلَّمُ

َّاكُم  لُنَا وإِي عَ وع، وَيَجْ عَ يَسُ ا مَ نُ أَيْضً نَا نَحْ يمُ يُقِ وع، سَ َّبَّ يَسُ لَمُ أَنَّ ذلِكَ الَّذي أَقَامَ الر نُ نَعْ ١٤ ونَحْ
رَتِهِ. ضْ في حَ

 " َّبِّ يسوعَ " تشرقُ عليهم "قيامةُ الر طَ اآلالمِ الَّتي حوَّلتْ حياةَ الرسلِ إلى "موتٍ دائمٍ وسْ
 ، حِ ، إذ حسبوه طريقَ القيامةِ املفرِ لُ من املوتِ فِ الرُّسُ فيتمتَّعون بعربون القيامةِ معهُ. لم يخَ
ا ملا هو سامٍ حتَّى  َّةً أخرى ميألُ بولسُ أهلَ قورنتُس حماسً به يعبرون مع املسيحِ وبه إلى اجملدِ. مر

دينون بشيءٍ للرُّسلِ الكذبةِ. َّهم مَ ال يشعروا بأن

ْدِ اهللا. َ كْرُ في قُلُوبِ الكَثِيرينَ جملِ يَفِيضَ الشُّ ة، فَ مَ لِكُم، لِكَي تَكْثُرَ النِّعْ نْ أَجْ وَ مِ يءٍ هُ ١٥ فَكُلُّ شَ
ما يقصده بولس هنا بعبارة "كلّ شيء" خبرة األلم واملوت اليوميّ والتمتُّع بعربون القيامة 
من  خالص  أجل  "من  هي  الرُّسل  يعيشها  الَّتي  االختبارات  هذه  كلّ  اجلديدة.  واحلياة 

كر هللا". رونهم". فاأللم في حياة الرسل هو الطريق احليّ "ليفيض الشُّ يُبشّ

خالصة روحيّة
أمام هذا املقطع من رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل قورنتس (٢ قور ٤: ٥-١٥)، ال بدّ 
لعيشٍ  صاحلةٍ  توجيهاتٍ  من  النصّ  هذا  في  ورد  ما  في  ل  يتأمّ أن  نْ  مِ ل  ومتأمّ قارئ  لكلّ 
، يدعونا مار بولس إلى التغلّب على أسوأ ما فينا  مسيحيٍّ أعمق، في كلّ زمانٍ ومكان. بدايةً

ر بيسوع املسيح ربًّا" (٢ قور ٤: ٥). ر بأنفسنا، بل نبشّ وهو األنانيَّة، فيذكّرنا بأنّنا "ال نبشّ
ومع هذا، وبواقعيّة، يعلَم الرَّسول بأنّنا "نحمل هذا الكنز في آنيةٍ من خزف" (٢ قور ٤: ٧)، 
رَ  ا يشلُّنا، بل يهدِف إلى أن يُظهِ ول بالتوضيح أنّ ضعفنا ليس ضعفً ولكنَّه يستلحق هذا القَ

بأنَّ "تلك القدرة الفائقة هي من اهللا ال منَّا"(٢ قور ٤: ٧).
هي  إجنازاتنا  كلّ  بأنّ  وإدراكنا  تواضعنا  على  املرتكزة  ثقته  الرّسول  مينحنا  املعنى،  بهذا 
واالضطهادات  والضيقات  الصعوبات  واجهتنا  لو  حتَّى  حياتنا،  في  الربّ  لعمل  انعكاسٌ 
فعلينا أن "ال نَيْأَس" (٢ قور ٤: ٨) مدركني بأنًّنا "نُنبَذ، ولكنَّنا ال نَهلِك" (٢ قور ٤: ٩). أساس 
مع  ا  أيضً نحن  سيُقيمنا  يسوع،  َّبَّ  الر أقام  "الَّذي  بأنَّ  اإلميان  هو  الرّوحيَّة  القوّة  هذه  كلّ 
ي عالقتنا  يسوع"(٢ قور ٤: ١٤). ولذا، فكلّ ما نواجهه في احلياة يتحوَّل إلى اختبارٍ روحيٍّ ينمّ
كرُ  ينا في محبَّته فتتحوَّل حياتُنا إلى مصدرِ نعمةٍ لآلخرين وهكذا "يفيضُ الشُّ ، وينمّ َّبّ بالر

في قلوبِ الكثيرين جملدِ اهللا"!(٢ قور ٤: ١٥)

فرصةً الكتشاف "قدرة اهللا الفائقة" (٢ قور ٤: ٧)، الَّتي عملت في ضعفه، وحوَّلت املرارة إلى 
عذوبة كي "ال ييأس". 

أمام قدرة  نْ يقفُ في حيرةٍ  مَ املترجم هنا "نحتار"، يصف   aporoúmenoi اليونانيّ  الفعل 
خصمه املصارع ضدَّه، وهو مغلوبٌ على أمره وال يعرف ماذا يفعل. هكذا يبدو بولس الرَّسول 
كمن في حلبة املصارعة وقد وقع بني يدَي خصمه الَّذي كاد يفتك به، وهو يقف في حيرةٍ كمن 

فر. َّه باملسيح سينال الظَّ َّب. مع هذا كلّه "لم ييأس"، ألن بال خبرةٍ أمام خصمٍ قويّ ومدر

لِك، نَّنَا ال نَهْ ل، نُنْبَذُ ولـكِ مَ نَّنَا ال نُهْ دُ ولـكِ هَ طَ ٩ نُضْ
رة عاجزًا  فعل diokómenoi املترجم هنا "نُضطهد"، يُشير إلى من فاته السباق، وصار في املؤخّ
لقيًّا  عن اللحاق باآلخرين، وفعل kataballómenoi املترجم "نُنبَذ" يخصُّ املصارع وقد سقط مَ
رة سباق اجلَري، عاجزًا عن اللحاق مبنافسيه أو  على األرض. فإن كان بولس قد صار في مؤخّ

. ، ويقومُ ليغلبَ ويُكلَّلَ ا، فباملسيح يسوع يسبق الكلّ طرحه العدوُّ املصارع أرضً

دِنَا؛ سَ ا في جَ وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ وْتَ يَسُ دِنَا كُلَّ حِنيٍ مَ سَ لُ في جَ مِ ١٠ ونَحْ
ا في  وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ لِ يَسُ نْ أَجْ وْت، مِ ا إِلى الـمَ لَمُ دَوْمً يَاءَ نُسْ َحْ نُ األ َّنَا نَحْ إِن ١١ فَ

ائِت. دِنَا الـمَ سَ جَ
َّة من أجل حقّ اإلجنيل. لذلك، كان  َّه متاهى مع املسيحِ، يتكلَّم بولس هنا على آالمه املستمر مبا أن
َّعُ املوتَ في كلّ حلظةٍ من حلظات حياتِه. وكما أنَّ املصارعني يحملون في أجسادِهم آثارَ  يتوق
وها من املنافسني، ويفتخرون بها بعد نوال إكليل النّصر، هكذا  اجلراحاتِ والكدماتِ الَّتي تلقَّ
َّها شركة  يرى بولس آثار اآلالم الَّتي "يحملها في جسده كلَّ حني" (٢ قور ٤: ١٠)، عالمة مجد ألن
ا في جسدِه" (٢ قور ٤: ١٠)، هو الَّذي يعيشُ  مع املسيح في آالمه "لكي تظهرَ حياةُ يسوعَ أيضً
الّرَذي  ا حياته ذبيحة حبٍّ "من أجل يسوع" (٢ قو ٤: ١١)،  كلَّ يومٍ خطرَ املوتِ الدَّائم مقدّمً

د فيه إذ يهبه "حياته في جسده املائت" (٢ قور ٤: ١١). يتمجَّ

لُ فيكُم. مَ يَاةُ تَعْ لُ فينَا، والـحَ مَ وْتُ يَعْ الـمَ ١٢ فَ
ا أهل قورنتس فيقبلون اإلجنيل الَّذي يهبهم  بولس في خطرٍ مستمرّ وهو عرضةٌ للموت، أمَّ
َّه هو ومعاونُه طيموتاوس كانا مهدَّدَين  َّة اجلديدة. ما يقوله بولس هنا مفادُه أن احلياة السماوي

. باملوت. فبسبب كرازتهما لألمم أثارا كراهيَّةَ اليهود وتعرَّضا خلطرِ املوتِ

ا  نُ أَيْضً نَحْ "، فَ تُ ، ولِذلكَ تَكَلَّمْ نْتُ كْتُوب: "آمَ ا هوَ مَ يْنَهُ، كَمَ َانِ عَ َا أَنَّ لَنَا رُوحَ اإلِميْ نْ مبِ ١٣ ولـكِ
ن، ولِذلِكَ نَتَكَلَّم. نُؤْمِ

هذا ما قد حصل للرسل الَّذين سبقوا بولس، إذ فتحوا قلوبهم للمسيح فمألهم من معرفته 
لها، ألنَّ  بقدر استطاعتهم، ليتحوَّلوا من تالميذ إلى معلّمني. لقاؤهم بيسوع غيَّر حياتهم وكمَّ
يسوع يسير بتلميذه إلى العمق، إلى عمق أعماقه حيث ينتظر منه أن يلتقي به ويفتح له 

أبوابه.

شرح اآليات
وع؛ لِ يَسُ نْ أَجْ بِيدًا لَكُم مِ نَا عَ سِ ْفُ َن َبًّا، وبِأ يحِ ر سِ وعَ الـمَ رُ بِيَسُ نَا، بَلْ نُبَشِّ سِ ْفُ َن رُ بِأ نُ ال نُبَشِّ نَحْ ٥ فَ
ال  باملسيح  ليكرز  لهم"  "عبدًا  قورنتس  أهل  إلى  يتقدَّم  أن  بولس  استقامةِ خدمةِ  عالمةُ 
بنفسه. ما يشغلُ بولس هو تقدمي فكر املسيح. فال يخجل من أن يدعو نفسه doulos "عبدًا"، 
ر بيسوع املسيح ربًّا". َّه ال يشتهي أن يكرزَ بحكمته، وال بقدرته، وال ببرّه الذاتيّ، بل أن "يبشّ ألن

دَ  جْ رِفَ مَ نَعْ يرَ فَ تَنِ رَقَ في قُلُوبِنَا، لِنَسْ وَ الَّذي أَشْ ةِ نُور!"، هُ لْمَ نَ الظُّ قْ مِ رِ َنَّ اهللاَ الَّذي قَال: "لِيُشْ ٦ أل
يح. سِ هِ الـمَ لِّيَ في وَجْ تَجَ اهللاِ الـمُ

قه أحدٌ  َّها عمل خلقٍ لن يحقّ يتطلَّع الرسول بولس إلى التمتُّع بـ "االستنارة" الداخليَّة على أن
َ الرسالة إلى سفر التكوين حيث  ٌ"، يُعيدُ قارئ ه. بقوله "ليُشرق من الظلمة نور سوى اهللاِ نفسِ
ي وجه األرض "فكان نور". هكذا يتطلَّع  ٌ" (تك ١: ٣)، حني كانت الظلمة تغطّ قال اهللا: "ليكنْ نور
َّة  إلى قلوبنا الَّتي سادتها ظلمة اجلهل ليُشرق بنوره اإللهيّ عليها، فتتمتَّع باملعرفة السماوي
ق  ا قولُه: "املتجلّي في وجه املسيح"، فيعني أنَّ هذه االستنارة تتحقَّ فتستنير وتنير اآلخرين. أمَّ

باملسيح، وفيه نتمتَّع بشركة مجده اإللهيّ. 

نَّا. نَ اهللاِ ال مِ ةَ هِيَ مِ ائِقَ َةَ الفَ دْر رَ أَنَّ تِلْكَ القُ هَ زَف، لِيَظْ نْ خَ لُ هـذَا الكَنْزَ في آنِيَةٍ مِ مِ نَّنَا نَحْ ٧ ولـكِ
ا في  َّد "آنيةٍ من خزف"، ال قيمة لها في ذاتها، إمنَّ َّه مجر َّه عالمٌ أن ر بولس بنفسه ألن لم يبشّ
اليونانيَّة ostrakínois skeúesin في  ر به. وردت العبارة  الَّذي حتمله" (اإلجنيل) وتبشّ "الكنز 
ة للغاية،  دَف) هشَّ صيغة اجلمع مبعنى "أوانٍ خزفيَّة"، وقد حتمل معنَيَني: أوانٍ من "قواقع" (صَ
"أوانٍ  عبارة  فإنّ  املعنى،  كان  بالنَّار. مهما  ويُحرَق  الطني  أو  التراب  من  يُصنع  الَّذي  اخلزف  أو 
" في هذا الضعف؛ ال  خزفيَّة" تشير إلى ضعف طبيعة االنسان. واهللا "يُظهر قدرتَه الفائقةَ

ا يعطيها للضعفاء. ًا عظيمة وحسب، إمنَّ يهبُ االنسان أمور

نَّنَا ال نَيْأَس، نَا ولـكِ رِ تَارُ في أَمْ ق، نَحْ حَ نَّنَا ال نُسْ ةٍ ولـكِ نْ كُلِّ ِجهَ لَيْنَا مِ يَّقُ عَ ٨ يُضَ
َّه "سيكون لهم في العالم ضيقٌ (يو ١٦: ٣٣)، وقد واجهَ الرَّسولُ  َّبُّ يسوع لتالميذه أن أكّد الر
هُ"، بل كانت له  قْ ه ولم "تسحَ ا أمامَ بولس الضيقات "من كلّ جهة"، ولكنَّها لم تقف عائقً

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(٢ قور ٤: ٥-١٥) 
وع؛ لِ يَسُ نْ أَجْ بِيدًا لَكُم مِ نَا عَ سِ ْفُ َن َبًّا، وبِأ يحِ ر سِ وعَ الـمَ رُ بِيَسُ نَا، بَلْ نُبَشِّ سِ ْفُ َن رُ بِأ نُ ال نُبَشِّ نَحْ ٥ فَ

دَ  جْ رِفَ مَ نَعْ يرَ فَ تَنِ رَقَ في قُلُوبِنَا، لِنَسْ وَ الَّذي أَشْ ةِ نُور!"، هُ لْمَ نَ الظُّ قْ مِ رِ َنَّ اهللاَ الَّذي قَال: "لِيُشْ ٦ أل
يح. سِ هِ الـمَ لِّيَ في وَجْ تَجَ اهللاِ الـمُ

نَّا. نَ اهللاِ ال مِ ةَ هِيَ مِ ائِقَ َةَ الفَ دْر رَ أَنَّ تِلْكَ القُ هَ زَف، لِيَظْ نْ خَ لُ هـذَا الكَنْزَ في آنِيَةٍ مِ مِ نَّنَا نَحْ ٧ ولـكِ
نَّنَا ال نَيْأَس، نَا ولـكِ رِ تَارُ في أَمْ ق، نَحْ حَ نَّنَا ال نُسْ ةٍ ولـكِ نْ كُلِّ ِجهَ لَيْنَا مِ يَّقُ عَ ٨ يُضَ

لِك، نَّنَا ال نَهْ ل، نُنْبَذُ ولـكِ مَ نَّنَا ال نُهْ دُ ولـكِ هَ طَ ٩ نُضْ
دِنَا؛ سَ ا في جَ وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ وْتَ يَسُ دِنَا كُلَّ حِنيٍ مَ سَ لُ في جَ مِ ١٠ ونَحْ

ا في  وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ لِ يَسُ نْ أَجْ وْت، مِ ا إِلى الـمَ لَمُ دَوْمً يَاءَ نُسْ َحْ نُ األ َّنَا نَحْ إِن ١١ فَ
ائِت. دِنَا الـمَ سَ جَ

لُ فيكُم. مَ يَاةُ تَعْ لُ فينَا، والـحَ مَ وْتُ يَعْ الـمَ ١٢ فَ
ا  نُ أَيْضً نَحْ "، فَ تُ ، ولِذلكَ تَكَلَّمْ نْتُ كْتُوب: "آمَ ا هوَ مَ يْنَهُ، كَمَ َانِ عَ َا أَنَّ لَنَا رُوحَ اإلِميْ نْ مبِ ١٣ ولـكِ

ن، ولِذلِكَ نَتَكَلَّم. نُؤْمِ
َّاكُم  لُنَا وإِي عَ وع، وَيَجْ عَ يَسُ ا مَ نُ أَيْضً نَا نَحْ يمُ يُقِ وع، سَ َّبَّ يَسُ لَمُ أَنَّ ذلِكَ الَّذي أَقَامَ الر نُ نَعْ ١٤ ونَحْ

رَتِهِ. ضْ في حَ
ْدِ اهللا. َ كْرُ في قُلُوبِ الكَثِيرينَ جملِ يَفِيضَ الشُّ ة، فَ مَ لِكُم، لِكَي تَكْثُرَ النِّعْ نْ أَجْ وَ مِ يءٍ هُ ١٥ فَكُلُّ شَ

مقدّمة
ه املعلّمون الكذبة  هَ ه من االتّهام الَّذي وجّ بعد أن أعلن بولس عن مجد خدمته، نراه يبرّر نفسُ
َّهم مخادعون. ولعلّهم قلبوا املوازين حينما استغلُّوا آالم الرَّسول  ضدَّه، وضدَّ العاملني معه بأن
ن معه وضيقاتهم، كدليلٍ على عدمِ رضى اهللا عليهم، وتخلّي النعمة اإللهيَّة عنهم. لكنَّه  ومَ
في هذا املقطع من الرسالة (٢ قور ٤: ٥-١٥)، يتكلَّم على العمل الرسوليّ الَّذي من خالله يشهد 
َّها  َّانُ األحياء واألموات. إن ، القائمُ من املوت، غافرُ اخلطايا، ودي َّه هو املسيحُ املصلوبُ ليسوع أن
احلقيقة الَّتي آمن بها بولس واختبرها، ولم يتوانَ حلظةً عن االندفاع، بغيرةٍ ال نظير لها، لنشرها. 
وهذا ما يوضحه في الفصول السابقة لهذا النصّ، مشدّدًا على أنَّ هذا العمل ال يخلو من 

الصعوبات، على أنَّ نعمة اهللا الَّتي تُغدَق بكَرَمٍ واستمرار تعزّي من كلّ الشدائد.

   
بتحقيقِ  نُ  يؤمِ َّه  أن ليبرهن   ،(١٠  :١١٦ (مز  القدمي  العهد  من  ا  اقتباسً هنا  بولس  يستخدم 
املواعيدِ اإللهيَّةِ، وقد صارَ له احلقُّ بالتَّمتُّعِ باخلالصِ األبديّ وشركةِ اجملدِ مع املسيح. هذا ما 

" عليه.  يشهدُ له "ويتكلَّمُ

َّاكُم  لُنَا وإِي عَ وع، وَيَجْ عَ يَسُ ا مَ نُ أَيْضً نَا نَحْ يمُ يُقِ وع، سَ َّبَّ يَسُ لَمُ أَنَّ ذلِكَ الَّذي أَقَامَ الر نُ نَعْ ١٤ ونَحْ
رَتِهِ. ضْ في حَ

 " َّبِّ يسوعَ " تشرقُ عليهم "قيامةُ الر طَ اآلالمِ الَّتي حوَّلتْ حياةَ الرسلِ إلى "موتٍ دائمٍ وسْ
 ، حِ ، إذ حسبوه طريقَ القيامةِ املفرِ لُ من املوتِ فِ الرُّسُ فيتمتَّعون بعربون القيامةِ معهُ. لم يخَ
ا ملا هو سامٍ حتَّى  َّةً أخرى ميألُ بولسُ أهلَ قورنتُس حماسً به يعبرون مع املسيحِ وبه إلى اجملدِ. مر

دينون بشيءٍ للرُّسلِ الكذبةِ. َّهم مَ ال يشعروا بأن

ْدِ اهللا. َ كْرُ في قُلُوبِ الكَثِيرينَ جملِ يَفِيضَ الشُّ ة، فَ مَ لِكُم، لِكَي تَكْثُرَ النِّعْ نْ أَجْ وَ مِ يءٍ هُ ١٥ فَكُلُّ شَ
ما يقصده بولس هنا بعبارة "كلّ شيء" خبرة األلم واملوت اليوميّ والتمتُّع بعربون القيامة 
من  خالص  أجل  "من  هي  الرُّسل  يعيشها  الَّتي  االختبارات  هذه  كلّ  اجلديدة.  واحلياة 

كر هللا". رونهم". فاأللم في حياة الرسل هو الطريق احليّ "ليفيض الشُّ يُبشّ

خالصة روحيّة
أمام هذا املقطع من رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل قورنتس (٢ قور ٤: ٥-١٥)، ال بدّ 
لعيشٍ  صاحلةٍ  توجيهاتٍ  من  النصّ  هذا  في  ورد  ما  في  ل  يتأمّ أن  نْ  مِ ل  ومتأمّ قارئ  لكلّ 
، يدعونا مار بولس إلى التغلّب على أسوأ ما فينا  مسيحيٍّ أعمق، في كلّ زمانٍ ومكان. بدايةً

ر بيسوع املسيح ربًّا" (٢ قور ٤: ٥). ر بأنفسنا، بل نبشّ وهو األنانيَّة، فيذكّرنا بأنّنا "ال نبشّ
ومع هذا، وبواقعيّة، يعلَم الرَّسول بأنّنا "نحمل هذا الكنز في آنيةٍ من خزف" (٢ قور ٤: ٧)، 
رَ  ا يشلُّنا، بل يهدِف إلى أن يُظهِ ول بالتوضيح أنّ ضعفنا ليس ضعفً ولكنَّه يستلحق هذا القَ

بأنَّ "تلك القدرة الفائقة هي من اهللا ال منَّا"(٢ قور ٤: ٧).
هي  إجنازاتنا  كلّ  بأنّ  وإدراكنا  تواضعنا  على  املرتكزة  ثقته  الرّسول  مينحنا  املعنى،  بهذا 
واالضطهادات  والضيقات  الصعوبات  واجهتنا  لو  حتَّى  حياتنا،  في  الربّ  لعمل  انعكاسٌ 
فعلينا أن "ال نَيْأَس" (٢ قور ٤: ٨) مدركني بأنًّنا "نُنبَذ، ولكنَّنا ال نَهلِك" (٢ قور ٤: ٩). أساس 
مع  ا  أيضً نحن  سيُقيمنا  يسوع،  َّبَّ  الر أقام  "الَّذي  بأنَّ  اإلميان  هو  الرّوحيَّة  القوّة  هذه  كلّ 
ي عالقتنا  يسوع"(٢ قور ٤: ١٤). ولذا، فكلّ ما نواجهه في احلياة يتحوَّل إلى اختبارٍ روحيٍّ ينمّ
كرُ  ينا في محبَّته فتتحوَّل حياتُنا إلى مصدرِ نعمةٍ لآلخرين وهكذا "يفيضُ الشُّ ، وينمّ َّبّ بالر

في قلوبِ الكثيرين جملدِ اهللا"!(٢ قور ٤: ١٥)

فرصةً الكتشاف "قدرة اهللا الفائقة" (٢ قور ٤: ٧)، الَّتي عملت في ضعفه، وحوَّلت املرارة إلى 
عذوبة كي "ال ييأس". 

أمام قدرة  نْ يقفُ في حيرةٍ  مَ املترجم هنا "نحتار"، يصف   aporoúmenoi اليونانيّ  الفعل 
خصمه املصارع ضدَّه، وهو مغلوبٌ على أمره وال يعرف ماذا يفعل. هكذا يبدو بولس الرَّسول 
كمن في حلبة املصارعة وقد وقع بني يدَي خصمه الَّذي كاد يفتك به، وهو يقف في حيرةٍ كمن 

فر. َّه باملسيح سينال الظَّ َّب. مع هذا كلّه "لم ييأس"، ألن بال خبرةٍ أمام خصمٍ قويّ ومدر

لِك، نَّنَا ال نَهْ ل، نُنْبَذُ ولـكِ مَ نَّنَا ال نُهْ دُ ولـكِ هَ طَ ٩ نُضْ
رة عاجزًا  فعل diokómenoi املترجم هنا "نُضطهد"، يُشير إلى من فاته السباق، وصار في املؤخّ
لقيًّا  عن اللحاق باآلخرين، وفعل kataballómenoi املترجم "نُنبَذ" يخصُّ املصارع وقد سقط مَ
رة سباق اجلَري، عاجزًا عن اللحاق مبنافسيه أو  على األرض. فإن كان بولس قد صار في مؤخّ

. ، ويقومُ ليغلبَ ويُكلَّلَ ا، فباملسيح يسوع يسبق الكلّ طرحه العدوُّ املصارع أرضً

دِنَا؛ سَ ا في جَ وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ وْتَ يَسُ دِنَا كُلَّ حِنيٍ مَ سَ لُ في جَ مِ ١٠ ونَحْ
ا في  وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ لِ يَسُ نْ أَجْ وْت، مِ ا إِلى الـمَ لَمُ دَوْمً يَاءَ نُسْ َحْ نُ األ َّنَا نَحْ إِن ١١ فَ

ائِت. دِنَا الـمَ سَ جَ
َّة من أجل حقّ اإلجنيل. لذلك، كان  َّه متاهى مع املسيحِ، يتكلَّم بولس هنا على آالمه املستمر مبا أن
َّعُ املوتَ في كلّ حلظةٍ من حلظات حياتِه. وكما أنَّ املصارعني يحملون في أجسادِهم آثارَ  يتوق
وها من املنافسني، ويفتخرون بها بعد نوال إكليل النّصر، هكذا  اجلراحاتِ والكدماتِ الَّتي تلقَّ
َّها شركة  يرى بولس آثار اآلالم الَّتي "يحملها في جسده كلَّ حني" (٢ قور ٤: ١٠)، عالمة مجد ألن
ا في جسدِه" (٢ قور ٤: ١٠)، هو الَّذي يعيشُ  مع املسيح في آالمه "لكي تظهرَ حياةُ يسوعَ أيضً
الّرَذي  ا حياته ذبيحة حبٍّ "من أجل يسوع" (٢ قو ٤: ١١)،  كلَّ يومٍ خطرَ املوتِ الدَّائم مقدّمً

د فيه إذ يهبه "حياته في جسده املائت" (٢ قور ٤: ١١). يتمجَّ

لُ فيكُم. مَ يَاةُ تَعْ لُ فينَا، والـحَ مَ وْتُ يَعْ الـمَ ١٢ فَ
ا أهل قورنتس فيقبلون اإلجنيل الَّذي يهبهم  بولس في خطرٍ مستمرّ وهو عرضةٌ للموت، أمَّ
َّه هو ومعاونُه طيموتاوس كانا مهدَّدَين  َّة اجلديدة. ما يقوله بولس هنا مفادُه أن احلياة السماوي

. باملوت. فبسبب كرازتهما لألمم أثارا كراهيَّةَ اليهود وتعرَّضا خلطرِ املوتِ

ا  نُ أَيْضً نَحْ "، فَ تُ ، ولِذلكَ تَكَلَّمْ نْتُ كْتُوب: "آمَ ا هوَ مَ يْنَهُ، كَمَ َانِ عَ َا أَنَّ لَنَا رُوحَ اإلِميْ نْ مبِ ١٣ ولـكِ
ن، ولِذلِكَ نَتَكَلَّم. نُؤْمِ

٢صفحة

هذا ما قد حصل للرسل الَّذين سبقوا بولس، إذ فتحوا قلوبهم للمسيح فمألهم من معرفته 
لها، ألنَّ  بقدر استطاعتهم، ليتحوَّلوا من تالميذ إلى معلّمني. لقاؤهم بيسوع غيَّر حياتهم وكمَّ
يسوع يسير بتلميذه إلى العمق، إلى عمق أعماقه حيث ينتظر منه أن يلتقي به ويفتح له 

أبوابه.

شرح اآليات
وع؛ لِ يَسُ نْ أَجْ بِيدًا لَكُم مِ نَا عَ سِ ْفُ َن َبًّا، وبِأ يحِ ر سِ وعَ الـمَ رُ بِيَسُ نَا، بَلْ نُبَشِّ سِ ْفُ َن رُ بِأ نُ ال نُبَشِّ نَحْ ٥ فَ

ال  باملسيح  ليكرز  لهم"  "عبدًا  قورنتس  أهل  إلى  يتقدَّم  أن  بولس  استقامةِ خدمةِ  عالمةُ 
بنفسه. ما يشغلُ بولس هو تقدمي فكر املسيح. فال يخجل من أن يدعو نفسه doulos "عبدًا"، 
ر بيسوع املسيح ربًّا". َّه ال يشتهي أن يكرزَ بحكمته، وال بقدرته، وال ببرّه الذاتيّ، بل أن "يبشّ ألن

دَ  جْ رِفَ مَ نَعْ يرَ فَ تَنِ رَقَ في قُلُوبِنَا، لِنَسْ وَ الَّذي أَشْ ةِ نُور!"، هُ لْمَ نَ الظُّ قْ مِ رِ َنَّ اهللاَ الَّذي قَال: "لِيُشْ ٦ أل
يح. سِ هِ الـمَ لِّيَ في وَجْ تَجَ اهللاِ الـمُ

قه أحدٌ  َّها عمل خلقٍ لن يحقّ يتطلَّع الرسول بولس إلى التمتُّع بـ "االستنارة" الداخليَّة على أن
َ الرسالة إلى سفر التكوين حيث  ٌ"، يُعيدُ قارئ ه. بقوله "ليُشرق من الظلمة نور سوى اهللاِ نفسِ
ي وجه األرض "فكان نور". هكذا يتطلَّع  ٌ" (تك ١: ٣)، حني كانت الظلمة تغطّ قال اهللا: "ليكنْ نور
َّة  إلى قلوبنا الَّتي سادتها ظلمة اجلهل ليُشرق بنوره اإللهيّ عليها، فتتمتَّع باملعرفة السماوي
ق  ا قولُه: "املتجلّي في وجه املسيح"، فيعني أنَّ هذه االستنارة تتحقَّ فتستنير وتنير اآلخرين. أمَّ

باملسيح، وفيه نتمتَّع بشركة مجده اإللهيّ. 

نَّا. نَ اهللاِ ال مِ ةَ هِيَ مِ ائِقَ َةَ الفَ دْر رَ أَنَّ تِلْكَ القُ هَ زَف، لِيَظْ نْ خَ لُ هـذَا الكَنْزَ في آنِيَةٍ مِ مِ نَّنَا نَحْ ٧ ولـكِ
ا في  َّد "آنيةٍ من خزف"، ال قيمة لها في ذاتها، إمنَّ َّه مجر َّه عالمٌ أن ر بولس بنفسه ألن لم يبشّ
اليونانيَّة ostrakínois skeúesin في  ر به. وردت العبارة  الَّذي حتمله" (اإلجنيل) وتبشّ "الكنز 
ة للغاية،  دَف) هشَّ صيغة اجلمع مبعنى "أوانٍ خزفيَّة"، وقد حتمل معنَيَني: أوانٍ من "قواقع" (صَ
"أوانٍ  عبارة  فإنّ  املعنى،  كان  بالنَّار. مهما  ويُحرَق  الطني  أو  التراب  من  يُصنع  الَّذي  اخلزف  أو 
" في هذا الضعف؛ ال  خزفيَّة" تشير إلى ضعف طبيعة االنسان. واهللا "يُظهر قدرتَه الفائقةَ

ا يعطيها للضعفاء. ًا عظيمة وحسب، إمنَّ يهبُ االنسان أمور

نَّنَا ال نَيْأَس، نَا ولـكِ رِ تَارُ في أَمْ ق، نَحْ حَ نَّنَا ال نُسْ ةٍ ولـكِ نْ كُلِّ ِجهَ لَيْنَا مِ يَّقُ عَ ٨ يُضَ
َّه "سيكون لهم في العالم ضيقٌ (يو ١٦: ٣٣)، وقد واجهَ الرَّسولُ  َّبُّ يسوع لتالميذه أن أكّد الر
هُ"، بل كانت له  قْ ه ولم "تسحَ ا أمامَ بولس الضيقات "من كلّ جهة"، ولكنَّها لم تقف عائقً



(٢ قور ٤: ٥-١٥) 
وع؛ لِ يَسُ نْ أَجْ بِيدًا لَكُم مِ نَا عَ سِ ْفُ َن َبًّا، وبِأ يحِ ر سِ وعَ الـمَ رُ بِيَسُ نَا، بَلْ نُبَشِّ سِ ْفُ َن رُ بِأ نُ ال نُبَشِّ نَحْ ٥ فَ
دَ  جْ رِفَ مَ نَعْ يرَ فَ تَنِ رَقَ في قُلُوبِنَا، لِنَسْ وَ الَّذي أَشْ ةِ نُور!"، هُ لْمَ نَ الظُّ قْ مِ رِ َنَّ اهللاَ الَّذي قَال: "لِيُشْ ٦ أل

يح. سِ هِ الـمَ لِّيَ في وَجْ تَجَ اهللاِ الـمُ
نَّا. نَ اهللاِ ال مِ ةَ هِيَ مِ ائِقَ َةَ الفَ دْر رَ أَنَّ تِلْكَ القُ هَ زَف، لِيَظْ نْ خَ لُ هـذَا الكَنْزَ في آنِيَةٍ مِ مِ نَّنَا نَحْ ٧ ولـكِ

نَّنَا ال نَيْأَس، نَا ولـكِ رِ تَارُ في أَمْ ق، نَحْ حَ نَّنَا ال نُسْ ةٍ ولـكِ نْ كُلِّ ِجهَ لَيْنَا مِ يَّقُ عَ ٨ يُضَ
لِك، نَّنَا ال نَهْ ل، نُنْبَذُ ولـكِ مَ نَّنَا ال نُهْ دُ ولـكِ هَ طَ ٩ نُضْ

دِنَا؛ سَ ا في جَ وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ وْتَ يَسُ دِنَا كُلَّ حِنيٍ مَ سَ لُ في جَ مِ ١٠ ونَحْ
ا في  وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ لِ يَسُ نْ أَجْ وْت، مِ ا إِلى الـمَ لَمُ دَوْمً يَاءَ نُسْ َحْ نُ األ َّنَا نَحْ إِن ١١ فَ

ائِت. دِنَا الـمَ سَ جَ
لُ فيكُم. مَ يَاةُ تَعْ لُ فينَا، والـحَ مَ وْتُ يَعْ الـمَ ١٢ فَ

ا  نُ أَيْضً نَحْ "، فَ تُ ، ولِذلكَ تَكَلَّمْ نْتُ كْتُوب: "آمَ ا هوَ مَ يْنَهُ، كَمَ َانِ عَ َا أَنَّ لَنَا رُوحَ اإلِميْ نْ مبِ ١٣ ولـكِ
ن، ولِذلِكَ نَتَكَلَّم. نُؤْمِ

َّاكُم  لُنَا وإِي عَ وع، وَيَجْ عَ يَسُ ا مَ نُ أَيْضً نَا نَحْ يمُ يُقِ وع، سَ َّبَّ يَسُ لَمُ أَنَّ ذلِكَ الَّذي أَقَامَ الر نُ نَعْ ١٤ ونَحْ
رَتِهِ. ضْ في حَ

ْدِ اهللا. َ كْرُ في قُلُوبِ الكَثِيرينَ جملِ يَفِيضَ الشُّ ة، فَ مَ لِكُم، لِكَي تَكْثُرَ النِّعْ نْ أَجْ وَ مِ يءٍ هُ ١٥ فَكُلُّ شَ

مقدّمة
ه املعلّمون الكذبة  هَ ه من االتّهام الَّذي وجّ بعد أن أعلن بولس عن مجد خدمته، نراه يبرّر نفسُ
َّهم مخادعون. ولعلّهم قلبوا املوازين حينما استغلُّوا آالم الرَّسول  ضدَّه، وضدَّ العاملني معه بأن
ن معه وضيقاتهم، كدليلٍ على عدمِ رضى اهللا عليهم، وتخلّي النعمة اإللهيَّة عنهم. لكنَّه  ومَ
في هذا املقطع من الرسالة (٢ قور ٤: ٥-١٥)، يتكلَّم على العمل الرسوليّ الَّذي من خالله يشهد 
َّها  َّانُ األحياء واألموات. إن ، القائمُ من املوت، غافرُ اخلطايا، ودي َّه هو املسيحُ املصلوبُ ليسوع أن
احلقيقة الَّتي آمن بها بولس واختبرها، ولم يتوانَ حلظةً عن االندفاع، بغيرةٍ ال نظير لها، لنشرها. 
وهذا ما يوضحه في الفصول السابقة لهذا النصّ، مشدّدًا على أنَّ هذا العمل ال يخلو من 

الصعوبات، على أنَّ نعمة اهللا الَّتي تُغدَق بكَرَمٍ واستمرار تعزّي من كلّ الشدائد.

   
بتحقيقِ  نُ  يؤمِ َّه  أن ليبرهن   ،(١٠  :١١٦ (مز  القدمي  العهد  من  ا  اقتباسً هنا  بولس  يستخدم 
املواعيدِ اإللهيَّةِ، وقد صارَ له احلقُّ بالتَّمتُّعِ باخلالصِ األبديّ وشركةِ اجملدِ مع املسيح. هذا ما 

" عليه.  يشهدُ له "ويتكلَّمُ

َّاكُم  لُنَا وإِي عَ وع، وَيَجْ عَ يَسُ ا مَ نُ أَيْضً نَا نَحْ يمُ يُقِ وع، سَ َّبَّ يَسُ لَمُ أَنَّ ذلِكَ الَّذي أَقَامَ الر نُ نَعْ ١٤ ونَحْ
رَتِهِ. ضْ في حَ

 " َّبِّ يسوعَ " تشرقُ عليهم "قيامةُ الر طَ اآلالمِ الَّتي حوَّلتْ حياةَ الرسلِ إلى "موتٍ دائمٍ وسْ
 ، حِ ، إذ حسبوه طريقَ القيامةِ املفرِ لُ من املوتِ فِ الرُّسُ فيتمتَّعون بعربون القيامةِ معهُ. لم يخَ
ا ملا هو سامٍ حتَّى  َّةً أخرى ميألُ بولسُ أهلَ قورنتُس حماسً به يعبرون مع املسيحِ وبه إلى اجملدِ. مر

دينون بشيءٍ للرُّسلِ الكذبةِ. َّهم مَ ال يشعروا بأن

ْدِ اهللا. َ كْرُ في قُلُوبِ الكَثِيرينَ جملِ يَفِيضَ الشُّ ة، فَ مَ لِكُم، لِكَي تَكْثُرَ النِّعْ نْ أَجْ وَ مِ يءٍ هُ ١٥ فَكُلُّ شَ
ما يقصده بولس هنا بعبارة "كلّ شيء" خبرة األلم واملوت اليوميّ والتمتُّع بعربون القيامة 
من  خالص  أجل  "من  هي  الرُّسل  يعيشها  الَّتي  االختبارات  هذه  كلّ  اجلديدة.  واحلياة 

كر هللا". رونهم". فاأللم في حياة الرسل هو الطريق احليّ "ليفيض الشُّ يُبشّ

خالصة روحيّة
أمام هذا املقطع من رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل قورنتس (٢ قور ٤: ٥-١٥)، ال بدّ 
لعيشٍ  صاحلةٍ  توجيهاتٍ  من  النصّ  هذا  في  ورد  ما  في  ل  يتأمّ أن  نْ  مِ ل  ومتأمّ قارئ  لكلّ 
، يدعونا مار بولس إلى التغلّب على أسوأ ما فينا  مسيحيٍّ أعمق، في كلّ زمانٍ ومكان. بدايةً

ر بيسوع املسيح ربًّا" (٢ قور ٤: ٥). ر بأنفسنا، بل نبشّ وهو األنانيَّة، فيذكّرنا بأنّنا "ال نبشّ
ومع هذا، وبواقعيّة، يعلَم الرَّسول بأنّنا "نحمل هذا الكنز في آنيةٍ من خزف" (٢ قور ٤: ٧)، 
رَ  ا يشلُّنا، بل يهدِف إلى أن يُظهِ ول بالتوضيح أنّ ضعفنا ليس ضعفً ولكنَّه يستلحق هذا القَ

بأنَّ "تلك القدرة الفائقة هي من اهللا ال منَّا"(٢ قور ٤: ٧).
هي  إجنازاتنا  كلّ  بأنّ  وإدراكنا  تواضعنا  على  املرتكزة  ثقته  الرّسول  مينحنا  املعنى،  بهذا 
واالضطهادات  والضيقات  الصعوبات  واجهتنا  لو  حتَّى  حياتنا،  في  الربّ  لعمل  انعكاسٌ 
فعلينا أن "ال نَيْأَس" (٢ قور ٤: ٨) مدركني بأنًّنا "نُنبَذ، ولكنَّنا ال نَهلِك" (٢ قور ٤: ٩). أساس 
مع  ا  أيضً نحن  سيُقيمنا  يسوع،  َّبَّ  الر أقام  "الَّذي  بأنَّ  اإلميان  هو  الرّوحيَّة  القوّة  هذه  كلّ 
ي عالقتنا  يسوع"(٢ قور ٤: ١٤). ولذا، فكلّ ما نواجهه في احلياة يتحوَّل إلى اختبارٍ روحيٍّ ينمّ
كرُ  ينا في محبَّته فتتحوَّل حياتُنا إلى مصدرِ نعمةٍ لآلخرين وهكذا "يفيضُ الشُّ ، وينمّ َّبّ بالر

في قلوبِ الكثيرين جملدِ اهللا"!(٢ قور ٤: ١٥)

٣صفحة

فرصةً الكتشاف "قدرة اهللا الفائقة" (٢ قور ٤: ٧)، الَّتي عملت في ضعفه، وحوَّلت املرارة إلى 
عذوبة كي "ال ييأس". 

أمام قدرة  نْ يقفُ في حيرةٍ  مَ املترجم هنا "نحتار"، يصف   aporoúmenoi اليونانيّ  الفعل 
خصمه املصارع ضدَّه، وهو مغلوبٌ على أمره وال يعرف ماذا يفعل. هكذا يبدو بولس الرَّسول 
كمن في حلبة املصارعة وقد وقع بني يدَي خصمه الَّذي كاد يفتك به، وهو يقف في حيرةٍ كمن 

فر. َّه باملسيح سينال الظَّ َّب. مع هذا كلّه "لم ييأس"، ألن بال خبرةٍ أمام خصمٍ قويّ ومدر

لِك، نَّنَا ال نَهْ ل، نُنْبَذُ ولـكِ مَ نَّنَا ال نُهْ دُ ولـكِ هَ طَ ٩ نُضْ
رة عاجزًا  فعل diokómenoi املترجم هنا "نُضطهد"، يُشير إلى من فاته السباق، وصار في املؤخّ
لقيًّا  عن اللحاق باآلخرين، وفعل kataballómenoi املترجم "نُنبَذ" يخصُّ املصارع وقد سقط مَ
رة سباق اجلَري، عاجزًا عن اللحاق مبنافسيه أو  على األرض. فإن كان بولس قد صار في مؤخّ

. ، ويقومُ ليغلبَ ويُكلَّلَ ا، فباملسيح يسوع يسبق الكلّ طرحه العدوُّ املصارع أرضً

دِنَا؛ سَ ا في جَ وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ وْتَ يَسُ دِنَا كُلَّ حِنيٍ مَ سَ لُ في جَ مِ ١٠ ونَحْ
ا في  وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ لِ يَسُ نْ أَجْ وْت، مِ ا إِلى الـمَ لَمُ دَوْمً يَاءَ نُسْ َحْ نُ األ َّنَا نَحْ إِن ١١ فَ

ائِت. دِنَا الـمَ سَ جَ
َّة من أجل حقّ اإلجنيل. لذلك، كان  َّه متاهى مع املسيحِ، يتكلَّم بولس هنا على آالمه املستمر مبا أن
َّعُ املوتَ في كلّ حلظةٍ من حلظات حياتِه. وكما أنَّ املصارعني يحملون في أجسادِهم آثارَ  يتوق
وها من املنافسني، ويفتخرون بها بعد نوال إكليل النّصر، هكذا  اجلراحاتِ والكدماتِ الَّتي تلقَّ
َّها شركة  يرى بولس آثار اآلالم الَّتي "يحملها في جسده كلَّ حني" (٢ قور ٤: ١٠)، عالمة مجد ألن
ا في جسدِه" (٢ قور ٤: ١٠)، هو الَّذي يعيشُ  مع املسيح في آالمه "لكي تظهرَ حياةُ يسوعَ أيضً
الّرَذي  ا حياته ذبيحة حبٍّ "من أجل يسوع" (٢ قو ٤: ١١)،  كلَّ يومٍ خطرَ املوتِ الدَّائم مقدّمً

د فيه إذ يهبه "حياته في جسده املائت" (٢ قور ٤: ١١). يتمجَّ

لُ فيكُم. مَ يَاةُ تَعْ لُ فينَا، والـحَ مَ وْتُ يَعْ الـمَ ١٢ فَ
ا أهل قورنتس فيقبلون اإلجنيل الَّذي يهبهم  بولس في خطرٍ مستمرّ وهو عرضةٌ للموت، أمَّ
َّه هو ومعاونُه طيموتاوس كانا مهدَّدَين  َّة اجلديدة. ما يقوله بولس هنا مفادُه أن احلياة السماوي

. باملوت. فبسبب كرازتهما لألمم أثارا كراهيَّةَ اليهود وتعرَّضا خلطرِ املوتِ

ا  نُ أَيْضً نَحْ "، فَ تُ ، ولِذلكَ تَكَلَّمْ نْتُ كْتُوب: "آمَ ا هوَ مَ يْنَهُ، كَمَ َانِ عَ َا أَنَّ لَنَا رُوحَ اإلِميْ نْ مبِ ١٣ ولـكِ
ن، ولِذلِكَ نَتَكَلَّم. نُؤْمِ

هذا ما قد حصل للرسل الَّذين سبقوا بولس، إذ فتحوا قلوبهم للمسيح فمألهم من معرفته 
لها، ألنَّ  بقدر استطاعتهم، ليتحوَّلوا من تالميذ إلى معلّمني. لقاؤهم بيسوع غيَّر حياتهم وكمَّ
يسوع يسير بتلميذه إلى العمق، إلى عمق أعماقه حيث ينتظر منه أن يلتقي به ويفتح له 

أبوابه.

شرح اآليات
وع؛ لِ يَسُ نْ أَجْ بِيدًا لَكُم مِ نَا عَ سِ ْفُ َن َبًّا، وبِأ يحِ ر سِ وعَ الـمَ رُ بِيَسُ نَا، بَلْ نُبَشِّ سِ ْفُ َن رُ بِأ نُ ال نُبَشِّ نَحْ ٥ فَ

ال  باملسيح  ليكرز  لهم"  "عبدًا  قورنتس  أهل  إلى  يتقدَّم  أن  بولس  استقامةِ خدمةِ  عالمةُ 
بنفسه. ما يشغلُ بولس هو تقدمي فكر املسيح. فال يخجل من أن يدعو نفسه doulos "عبدًا"، 
ر بيسوع املسيح ربًّا". َّه ال يشتهي أن يكرزَ بحكمته، وال بقدرته، وال ببرّه الذاتيّ، بل أن "يبشّ ألن

دَ  جْ رِفَ مَ نَعْ يرَ فَ تَنِ رَقَ في قُلُوبِنَا، لِنَسْ وَ الَّذي أَشْ ةِ نُور!"، هُ لْمَ نَ الظُّ قْ مِ رِ َنَّ اهللاَ الَّذي قَال: "لِيُشْ ٦ أل
يح. سِ هِ الـمَ لِّيَ في وَجْ تَجَ اهللاِ الـمُ

قه أحدٌ  َّها عمل خلقٍ لن يحقّ يتطلَّع الرسول بولس إلى التمتُّع بـ "االستنارة" الداخليَّة على أن
َ الرسالة إلى سفر التكوين حيث  ٌ"، يُعيدُ قارئ ه. بقوله "ليُشرق من الظلمة نور سوى اهللاِ نفسِ
ي وجه األرض "فكان نور". هكذا يتطلَّع  ٌ" (تك ١: ٣)، حني كانت الظلمة تغطّ قال اهللا: "ليكنْ نور
َّة  إلى قلوبنا الَّتي سادتها ظلمة اجلهل ليُشرق بنوره اإللهيّ عليها، فتتمتَّع باملعرفة السماوي
ق  ا قولُه: "املتجلّي في وجه املسيح"، فيعني أنَّ هذه االستنارة تتحقَّ فتستنير وتنير اآلخرين. أمَّ

باملسيح، وفيه نتمتَّع بشركة مجده اإللهيّ. 

نَّا. نَ اهللاِ ال مِ ةَ هِيَ مِ ائِقَ َةَ الفَ دْر رَ أَنَّ تِلْكَ القُ هَ زَف، لِيَظْ نْ خَ لُ هـذَا الكَنْزَ في آنِيَةٍ مِ مِ نَّنَا نَحْ ٧ ولـكِ
ا في  َّد "آنيةٍ من خزف"، ال قيمة لها في ذاتها، إمنَّ َّه مجر َّه عالمٌ أن ر بولس بنفسه ألن لم يبشّ
اليونانيَّة ostrakínois skeúesin في  ر به. وردت العبارة  الَّذي حتمله" (اإلجنيل) وتبشّ "الكنز 
ة للغاية،  دَف) هشَّ صيغة اجلمع مبعنى "أوانٍ خزفيَّة"، وقد حتمل معنَيَني: أوانٍ من "قواقع" (صَ
"أوانٍ  عبارة  فإنّ  املعنى،  كان  بالنَّار. مهما  ويُحرَق  الطني  أو  التراب  من  يُصنع  الَّذي  اخلزف  أو 
" في هذا الضعف؛ ال  خزفيَّة" تشير إلى ضعف طبيعة االنسان. واهللا "يُظهر قدرتَه الفائقةَ

ا يعطيها للضعفاء. ًا عظيمة وحسب، إمنَّ يهبُ االنسان أمور

نَّنَا ال نَيْأَس، نَا ولـكِ رِ تَارُ في أَمْ ق، نَحْ حَ نَّنَا ال نُسْ ةٍ ولـكِ نْ كُلِّ ِجهَ لَيْنَا مِ يَّقُ عَ ٨ يُضَ
َّه "سيكون لهم في العالم ضيقٌ (يو ١٦: ٣٣)، وقد واجهَ الرَّسولُ  َّبُّ يسوع لتالميذه أن أكّد الر
هُ"، بل كانت له  قْ ه ولم "تسحَ ا أمامَ بولس الضيقات "من كلّ جهة"، ولكنَّها لم تقف عائقً



(٢ قور ٤: ٥-١٥) 
وع؛ لِ يَسُ نْ أَجْ بِيدًا لَكُم مِ نَا عَ سِ ْفُ َن َبًّا، وبِأ يحِ ر سِ وعَ الـمَ رُ بِيَسُ نَا، بَلْ نُبَشِّ سِ ْفُ َن رُ بِأ نُ ال نُبَشِّ نَحْ ٥ فَ
دَ  جْ رِفَ مَ نَعْ يرَ فَ تَنِ رَقَ في قُلُوبِنَا، لِنَسْ وَ الَّذي أَشْ ةِ نُور!"، هُ لْمَ نَ الظُّ قْ مِ رِ َنَّ اهللاَ الَّذي قَال: "لِيُشْ ٦ أل

يح. سِ هِ الـمَ لِّيَ في وَجْ تَجَ اهللاِ الـمُ
نَّا. نَ اهللاِ ال مِ ةَ هِيَ مِ ائِقَ َةَ الفَ دْر رَ أَنَّ تِلْكَ القُ هَ زَف، لِيَظْ نْ خَ لُ هـذَا الكَنْزَ في آنِيَةٍ مِ مِ نَّنَا نَحْ ٧ ولـكِ

نَّنَا ال نَيْأَس، نَا ولـكِ رِ تَارُ في أَمْ ق، نَحْ حَ نَّنَا ال نُسْ ةٍ ولـكِ نْ كُلِّ ِجهَ لَيْنَا مِ يَّقُ عَ ٨ يُضَ
لِك، نَّنَا ال نَهْ ل، نُنْبَذُ ولـكِ مَ نَّنَا ال نُهْ دُ ولـكِ هَ طَ ٩ نُضْ

دِنَا؛ سَ ا في جَ وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ وْتَ يَسُ دِنَا كُلَّ حِنيٍ مَ سَ لُ في جَ مِ ١٠ ونَحْ
ا في  وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ لِ يَسُ نْ أَجْ وْت، مِ ا إِلى الـمَ لَمُ دَوْمً يَاءَ نُسْ َحْ نُ األ َّنَا نَحْ إِن ١١ فَ

ائِت. دِنَا الـمَ سَ جَ
لُ فيكُم. مَ يَاةُ تَعْ لُ فينَا، والـحَ مَ وْتُ يَعْ الـمَ ١٢ فَ

ا  نُ أَيْضً نَحْ "، فَ تُ ، ولِذلكَ تَكَلَّمْ نْتُ كْتُوب: "آمَ ا هوَ مَ يْنَهُ، كَمَ َانِ عَ َا أَنَّ لَنَا رُوحَ اإلِميْ نْ مبِ ١٣ ولـكِ
ن، ولِذلِكَ نَتَكَلَّم. نُؤْمِ

َّاكُم  لُنَا وإِي عَ وع، وَيَجْ عَ يَسُ ا مَ نُ أَيْضً نَا نَحْ يمُ يُقِ وع، سَ َّبَّ يَسُ لَمُ أَنَّ ذلِكَ الَّذي أَقَامَ الر نُ نَعْ ١٤ ونَحْ
رَتِهِ. ضْ في حَ

ْدِ اهللا. َ كْرُ في قُلُوبِ الكَثِيرينَ جملِ يَفِيضَ الشُّ ة، فَ مَ لِكُم، لِكَي تَكْثُرَ النِّعْ نْ أَجْ وَ مِ يءٍ هُ ١٥ فَكُلُّ شَ

مقدّمة
ه املعلّمون الكذبة  هَ ه من االتّهام الَّذي وجّ بعد أن أعلن بولس عن مجد خدمته، نراه يبرّر نفسُ
َّهم مخادعون. ولعلّهم قلبوا املوازين حينما استغلُّوا آالم الرَّسول  ضدَّه، وضدَّ العاملني معه بأن
ن معه وضيقاتهم، كدليلٍ على عدمِ رضى اهللا عليهم، وتخلّي النعمة اإللهيَّة عنهم. لكنَّه  ومَ
في هذا املقطع من الرسالة (٢ قور ٤: ٥-١٥)، يتكلَّم على العمل الرسوليّ الَّذي من خالله يشهد 
َّها  َّانُ األحياء واألموات. إن ، القائمُ من املوت، غافرُ اخلطايا، ودي َّه هو املسيحُ املصلوبُ ليسوع أن
احلقيقة الَّتي آمن بها بولس واختبرها، ولم يتوانَ حلظةً عن االندفاع، بغيرةٍ ال نظير لها، لنشرها. 
وهذا ما يوضحه في الفصول السابقة لهذا النصّ، مشدّدًا على أنَّ هذا العمل ال يخلو من 

الصعوبات، على أنَّ نعمة اهللا الَّتي تُغدَق بكَرَمٍ واستمرار تعزّي من كلّ الشدائد.

   

٤صفحة

بتحقيقِ  نُ  يؤمِ َّه  أن ليبرهن   ،(١٠  :١١٦ (مز  القدمي  العهد  من  ا  اقتباسً هنا  بولس  يستخدم 
املواعيدِ اإللهيَّةِ، وقد صارَ له احلقُّ بالتَّمتُّعِ باخلالصِ األبديّ وشركةِ اجملدِ مع املسيح. هذا ما 

" عليه.  يشهدُ له "ويتكلَّمُ

َّاكُم  لُنَا وإِي عَ وع، وَيَجْ عَ يَسُ ا مَ نُ أَيْضً نَا نَحْ يمُ يُقِ وع، سَ َّبَّ يَسُ لَمُ أَنَّ ذلِكَ الَّذي أَقَامَ الر نُ نَعْ ١٤ ونَحْ
رَتِهِ. ضْ في حَ

 " َّبِّ يسوعَ " تشرقُ عليهم "قيامةُ الر طَ اآلالمِ الَّتي حوَّلتْ حياةَ الرسلِ إلى "موتٍ دائمٍ وسْ
 ، حِ ، إذ حسبوه طريقَ القيامةِ املفرِ لُ من املوتِ فِ الرُّسُ فيتمتَّعون بعربون القيامةِ معهُ. لم يخَ
ا ملا هو سامٍ حتَّى  َّةً أخرى ميألُ بولسُ أهلَ قورنتُس حماسً به يعبرون مع املسيحِ وبه إلى اجملدِ. مر

دينون بشيءٍ للرُّسلِ الكذبةِ. َّهم مَ ال يشعروا بأن

ْدِ اهللا. َ كْرُ في قُلُوبِ الكَثِيرينَ جملِ يَفِيضَ الشُّ ة، فَ مَ لِكُم، لِكَي تَكْثُرَ النِّعْ نْ أَجْ وَ مِ يءٍ هُ ١٥ فَكُلُّ شَ
ما يقصده بولس هنا بعبارة "كلّ شيء" خبرة األلم واملوت اليوميّ والتمتُّع بعربون القيامة 
من  خالص  أجل  "من  هي  الرُّسل  يعيشها  الَّتي  االختبارات  هذه  كلّ  اجلديدة.  واحلياة 

كر هللا". رونهم". فاأللم في حياة الرسل هو الطريق احليّ "ليفيض الشُّ يُبشّ

خالصة روحيّة
أمام هذا املقطع من رسالة القدّيس بولس الثانية إلى أهل قورنتس (٢ قور ٤: ٥-١٥)، ال بدّ 
لعيشٍ  صاحلةٍ  توجيهاتٍ  من  النصّ  هذا  في  ورد  ما  في  ل  يتأمّ أن  نْ  مِ ل  ومتأمّ قارئ  لكلّ 
، يدعونا مار بولس إلى التغلّب على أسوأ ما فينا  مسيحيٍّ أعمق، في كلّ زمانٍ ومكان. بدايةً

ر بيسوع املسيح ربًّا" (٢ قور ٤: ٥). ر بأنفسنا، بل نبشّ وهو األنانيَّة، فيذكّرنا بأنّنا "ال نبشّ
ومع هذا، وبواقعيّة، يعلَم الرَّسول بأنّنا "نحمل هذا الكنز في آنيةٍ من خزف" (٢ قور ٤: ٧)، 
رَ  ا يشلُّنا، بل يهدِف إلى أن يُظهِ ول بالتوضيح أنّ ضعفنا ليس ضعفً ولكنَّه يستلحق هذا القَ

بأنَّ "تلك القدرة الفائقة هي من اهللا ال منَّا"(٢ قور ٤: ٧).
هي  إجنازاتنا  كلّ  بأنّ  وإدراكنا  تواضعنا  على  املرتكزة  ثقته  الرّسول  مينحنا  املعنى،  بهذا 
واالضطهادات  والضيقات  الصعوبات  واجهتنا  لو  حتَّى  حياتنا،  في  الربّ  لعمل  انعكاسٌ 
فعلينا أن "ال نَيْأَس" (٢ قور ٤: ٨) مدركني بأنًّنا "نُنبَذ، ولكنَّنا ال نَهلِك" (٢ قور ٤: ٩). أساس 
مع  ا  أيضً نحن  سيُقيمنا  يسوع،  َّبَّ  الر أقام  "الَّذي  بأنَّ  اإلميان  هو  الرّوحيَّة  القوّة  هذه  كلّ 
ي عالقتنا  يسوع"(٢ قور ٤: ١٤). ولذا، فكلّ ما نواجهه في احلياة يتحوَّل إلى اختبارٍ روحيٍّ ينمّ
كرُ  ينا في محبَّته فتتحوَّل حياتُنا إلى مصدرِ نعمةٍ لآلخرين وهكذا "يفيضُ الشُّ ، وينمّ َّبّ بالر

في قلوبِ الكثيرين جملدِ اهللا"!(٢ قور ٤: ١٥)

فرصةً الكتشاف "قدرة اهللا الفائقة" (٢ قور ٤: ٧)، الَّتي عملت في ضعفه، وحوَّلت املرارة إلى 
عذوبة كي "ال ييأس". 

أمام قدرة  نْ يقفُ في حيرةٍ  مَ املترجم هنا "نحتار"، يصف   aporoúmenoi اليونانيّ  الفعل 
خصمه املصارع ضدَّه، وهو مغلوبٌ على أمره وال يعرف ماذا يفعل. هكذا يبدو بولس الرَّسول 
كمن في حلبة املصارعة وقد وقع بني يدَي خصمه الَّذي كاد يفتك به، وهو يقف في حيرةٍ كمن 

فر. َّه باملسيح سينال الظَّ َّب. مع هذا كلّه "لم ييأس"، ألن بال خبرةٍ أمام خصمٍ قويّ ومدر

لِك، نَّنَا ال نَهْ ل، نُنْبَذُ ولـكِ مَ نَّنَا ال نُهْ دُ ولـكِ هَ طَ ٩ نُضْ
رة عاجزًا  فعل diokómenoi املترجم هنا "نُضطهد"، يُشير إلى من فاته السباق، وصار في املؤخّ
لقيًّا  عن اللحاق باآلخرين، وفعل kataballómenoi املترجم "نُنبَذ" يخصُّ املصارع وقد سقط مَ
رة سباق اجلَري، عاجزًا عن اللحاق مبنافسيه أو  على األرض. فإن كان بولس قد صار في مؤخّ

. ، ويقومُ ليغلبَ ويُكلَّلَ ا، فباملسيح يسوع يسبق الكلّ طرحه العدوُّ املصارع أرضً

دِنَا؛ سَ ا في جَ وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ وْتَ يَسُ دِنَا كُلَّ حِنيٍ مَ سَ لُ في جَ مِ ١٠ ونَحْ
ا في  وعَ أَيْضً يَاةُ يَسُ رَ حَ هَ وع، لِكَيْ تَظْ لِ يَسُ نْ أَجْ وْت، مِ ا إِلى الـمَ لَمُ دَوْمً يَاءَ نُسْ َحْ نُ األ َّنَا نَحْ إِن ١١ فَ

ائِت. دِنَا الـمَ سَ جَ
َّة من أجل حقّ اإلجنيل. لذلك، كان  َّه متاهى مع املسيحِ، يتكلَّم بولس هنا على آالمه املستمر مبا أن
َّعُ املوتَ في كلّ حلظةٍ من حلظات حياتِه. وكما أنَّ املصارعني يحملون في أجسادِهم آثارَ  يتوق
وها من املنافسني، ويفتخرون بها بعد نوال إكليل النّصر، هكذا  اجلراحاتِ والكدماتِ الَّتي تلقَّ
َّها شركة  يرى بولس آثار اآلالم الَّتي "يحملها في جسده كلَّ حني" (٢ قور ٤: ١٠)، عالمة مجد ألن
ا في جسدِه" (٢ قور ٤: ١٠)، هو الَّذي يعيشُ  مع املسيح في آالمه "لكي تظهرَ حياةُ يسوعَ أيضً
الّرَذي  ا حياته ذبيحة حبٍّ "من أجل يسوع" (٢ قو ٤: ١١)،  كلَّ يومٍ خطرَ املوتِ الدَّائم مقدّمً

د فيه إذ يهبه "حياته في جسده املائت" (٢ قور ٤: ١١). يتمجَّ

لُ فيكُم. مَ يَاةُ تَعْ لُ فينَا، والـحَ مَ وْتُ يَعْ الـمَ ١٢ فَ
ا أهل قورنتس فيقبلون اإلجنيل الَّذي يهبهم  بولس في خطرٍ مستمرّ وهو عرضةٌ للموت، أمَّ
َّه هو ومعاونُه طيموتاوس كانا مهدَّدَين  َّة اجلديدة. ما يقوله بولس هنا مفادُه أن احلياة السماوي

. باملوت. فبسبب كرازتهما لألمم أثارا كراهيَّةَ اليهود وتعرَّضا خلطرِ املوتِ

ا  نُ أَيْضً نَحْ "، فَ تُ ، ولِذلكَ تَكَلَّمْ نْتُ كْتُوب: "آمَ ا هوَ مَ يْنَهُ، كَمَ َانِ عَ َا أَنَّ لَنَا رُوحَ اإلِميْ نْ مبِ ١٣ ولـكِ
ن، ولِذلِكَ نَتَكَلَّم. نُؤْمِ

هذا ما قد حصل للرسل الَّذين سبقوا بولس، إذ فتحوا قلوبهم للمسيح فمألهم من معرفته 
لها، ألنَّ  بقدر استطاعتهم، ليتحوَّلوا من تالميذ إلى معلّمني. لقاؤهم بيسوع غيَّر حياتهم وكمَّ
يسوع يسير بتلميذه إلى العمق، إلى عمق أعماقه حيث ينتظر منه أن يلتقي به ويفتح له 

أبوابه.

شرح اآليات
وع؛ لِ يَسُ نْ أَجْ بِيدًا لَكُم مِ نَا عَ سِ ْفُ َن َبًّا، وبِأ يحِ ر سِ وعَ الـمَ رُ بِيَسُ نَا، بَلْ نُبَشِّ سِ ْفُ َن رُ بِأ نُ ال نُبَشِّ نَحْ ٥ فَ
ال  باملسيح  ليكرز  لهم"  "عبدًا  قورنتس  أهل  إلى  يتقدَّم  أن  بولس  استقامةِ خدمةِ  عالمةُ 
بنفسه. ما يشغلُ بولس هو تقدمي فكر املسيح. فال يخجل من أن يدعو نفسه doulos "عبدًا"، 
ر بيسوع املسيح ربًّا". َّه ال يشتهي أن يكرزَ بحكمته، وال بقدرته، وال ببرّه الذاتيّ، بل أن "يبشّ ألن

دَ  جْ رِفَ مَ نَعْ يرَ فَ تَنِ رَقَ في قُلُوبِنَا، لِنَسْ وَ الَّذي أَشْ ةِ نُور!"، هُ لْمَ نَ الظُّ قْ مِ رِ َنَّ اهللاَ الَّذي قَال: "لِيُشْ ٦ أل
يح. سِ هِ الـمَ لِّيَ في وَجْ تَجَ اهللاِ الـمُ

قه أحدٌ  َّها عمل خلقٍ لن يحقّ يتطلَّع الرسول بولس إلى التمتُّع بـ "االستنارة" الداخليَّة على أن
َ الرسالة إلى سفر التكوين حيث  ٌ"، يُعيدُ قارئ ه. بقوله "ليُشرق من الظلمة نور سوى اهللاِ نفسِ
ي وجه األرض "فكان نور". هكذا يتطلَّع  ٌ" (تك ١: ٣)، حني كانت الظلمة تغطّ قال اهللا: "ليكنْ نور
َّة  إلى قلوبنا الَّتي سادتها ظلمة اجلهل ليُشرق بنوره اإللهيّ عليها، فتتمتَّع باملعرفة السماوي
ق  ا قولُه: "املتجلّي في وجه املسيح"، فيعني أنَّ هذه االستنارة تتحقَّ فتستنير وتنير اآلخرين. أمَّ

باملسيح، وفيه نتمتَّع بشركة مجده اإللهيّ. 

نَّا. نَ اهللاِ ال مِ ةَ هِيَ مِ ائِقَ َةَ الفَ دْر رَ أَنَّ تِلْكَ القُ هَ زَف، لِيَظْ نْ خَ لُ هـذَا الكَنْزَ في آنِيَةٍ مِ مِ نَّنَا نَحْ ٧ ولـكِ
ا في  َّد "آنيةٍ من خزف"، ال قيمة لها في ذاتها، إمنَّ َّه مجر َّه عالمٌ أن ر بولس بنفسه ألن لم يبشّ
اليونانيَّة ostrakínois skeúesin في  ر به. وردت العبارة  الَّذي حتمله" (اإلجنيل) وتبشّ "الكنز 
ة للغاية،  دَف) هشَّ صيغة اجلمع مبعنى "أوانٍ خزفيَّة"، وقد حتمل معنَيَني: أوانٍ من "قواقع" (صَ
"أوانٍ  عبارة  فإنّ  املعنى،  كان  بالنَّار. مهما  ويُحرَق  الطني  أو  التراب  من  يُصنع  الَّذي  اخلزف  أو 
" في هذا الضعف؛ ال  خزفيَّة" تشير إلى ضعف طبيعة االنسان. واهللا "يُظهر قدرتَه الفائقةَ

ا يعطيها للضعفاء. ًا عظيمة وحسب، إمنَّ يهبُ االنسان أمور

نَّنَا ال نَيْأَس، نَا ولـكِ رِ تَارُ في أَمْ ق، نَحْ حَ نَّنَا ال نُسْ ةٍ ولـكِ نْ كُلِّ ِجهَ لَيْنَا مِ يَّقُ عَ ٨ يُضَ
َّه "سيكون لهم في العالم ضيقٌ (يو ١٦: ٣٣)، وقد واجهَ الرَّسولُ  َّبُّ يسوع لتالميذه أن أكّد الر
هُ"، بل كانت له  قْ ه ولم "تسحَ ا أمامَ بولس الضيقات "من كلّ جهة"، ولكنَّها لم تقف عائقً


