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األحد اجلديد: ظهور يسوع للتالميذ وتوما عنوان األحد

١صفحة

(٢ قور ٥: ١١-٢١)
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ

لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ
لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

م وقَامَ  نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ ن أَجْ مِ

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

مقدّمة
ل في األحد اجلديد برسالة القدّيس بولس الثَّانية إلى أهل قورنتس (٥: ١١-٢١) وموضوعها  نتأمَّ
َن يبحث عن طرائق  األساسيّ نقل البشرى. ليس اإلميان بقيامة يسوع مسألةً سهلةً أو جليَّةً ملِ
َّة" (٢ قور ٥: ١٦). لذا يشرح  يها مار بولس: "معرفةً بشري عقليَّةٍ أو عمليَّة للبرهان، أو كما يسمّ
القدّيس بولس أنَّ اإلميان قبل كلّ شيءٍ هو مسألةٌ شخصيَّة تُقاس مدى قوَّتها أو ضعفها مبدى 
ليب  ، والصَّ العالقة مع اهللا، حتَّى ولو تناقض ذلك مع منطق البشر: فالغفران برأيهم ضعفٌ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
َّة.  املسيح "الَّذي ما عرفَ اخلطيئة"، قَبِلَ أن يكون "خطيئةً من أجلنا" وحمل ثقل خطايا البشري
ًا، إذ  ب في عينَي اآلب أبرار بَنا موضعه، فنُحسَ سب بني اخلطأة، ليهَ نا، وحُ أخذ املسيح موضعَ
َّه عرضٌ فريدٌ ورائع يكشف عن خبرة الرَّسول بولس  َّ اهللا". إن "نصير نحن فيه (في املسيح) بر

ب. قِ ا على عَ الفائقة مع صليب يسوع املسيح الَّذي قلب حياته رأسً

خالصة روحيّة
في رسالة األحد اجلديد (٢ قور ٥: ١١-٢١)، يدعونا القدّيس بولس إلى مراجعة حياتنا مراجعةً 
للعالقة مع اهللا  الداخليّ  فالبُعد  املسيحيَّة.  تتميمنا موجبات رسالتنا  وافية حول مدى 
يعطينا قوَّةً فائقة متكّننا من القيام بخطواتٍ جبَّارة قد يرى فيها النَّاس، أحيانًا، ضربًا من 
د إلى "محبَّة  اجلنون. يكفي النَّظر إلى حياة القدّيسني لنفهم هذا النَّوع من اجلنون املستنِ
املسيح" (٢ قور ٥: ١٤)، ووفق هذا املنطق "لم يحيَوا ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من 
موا  أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). وهم بفعلهم هذا كانوا "سفراء املسيح" (٢ قور ٥: ٢٠) إذ عمَّ

منطق املصاحلة ودعوا إليه في كلّ ما قاموا به.
عندما دخل يسوع واجتاز "واألبواب مغلقة" ليخرق باب قلب توما الرَّسول املغلق "ويثبّته 
اجملتمعني  منح  اجلديد)،  األحد  قدَّاس  خدمة  في  البدء  (صالة  قيامته"  بسرّ  اإلميان  على 
الم" (يو٢٠: ٢٦)؛ الَّذي امتدَّ إلينا عندما أودعنا اهللا به "خدمة املصاحلة" (٢ قور ٥: ١٩)،  "السَّ
 ،(٣٥  :١٢ (لو  مشدودة"  وأوساطهم  سيّدهم  عودة  "ينتظرون  الَّذين  "سفراءه"  لنصبح 
ومصابيحهم مضاءَة (متَّى ٢٥: ٤)، عندما "يأتي يومه باجملد طالعٌ من بحر النُّور في خفق 
ٌ من نور" (حلن البخور في خدمة قدَّاس األحد اجلديد). نصرٍ حيٍّ يعلو هامات الدهور إذ هو نور

ا أصبحت  دِ نفعً َّة، والقيم الَّتي لم جتُ ا لم يعد ذا أولوي ابق مهمًّ قد صار جديدًا". فما كان في السَّ
ليب؛ وألنَّ هذه احلقيقة أساسيَّة، قيَّم  فجأةً ذات مغزى. قَلْبُ املقاييس هذا، وُلد من رحم الصَّ

ا ملعايير اهللا، ال معايير البشر. بولس خدمته وفقً

َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ
ا يعطيه  َّة، فيميل إلى البحث عمَّ ا للمعايير البشري غالبًا ما يؤدّي غرور االنسان إلى العيش وفقً
َّه مييل إلى جتنُّب اخلِدم الَّتي ال جتلب إمكانيَّةً كبيرة للنجاح. وهنا  سببًا لالفتخار بإجنازاته. كما وأن

َن اخلدمة؟ يُطرح السؤال: ملِ
يُجيب بولس على هذا السؤال بأنَّ "كلَّ شيءٍ هو من اهللا". وعندما يقول بأنَّ "اهللا صالح العالم 
إلهيَّة،  مببادرةٍ  بدأ  كلَّ شيءٍ  أنَّ  يعني  فهذا  املصاحلة"  وأعطانا خدمة  باملسيح،  نفسه  مع 

واالنسان لم يفعل شيئًا ليُعيد نفسه إليه.

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

ليب  دهشة ليُعلن ما فعله اهللا: على الصَّ ليب، استخدم صورةً مُ عندما تكلَّم بولس على الصَّ
الم والوئام بعد فترةٍ  "صالح اهللا العالم مع نفسه باملسيح". تشير العبارة إلى استعادة السَّ
َّة shalom الَّتي كانت تُلقى عادةً  من القطيعة (راجع ١ قور ٧: ١١). هذا ما يذكّرنا بالتحيَّة العبري
الم"، لكنَّها حتمل معنًى أكثر من غياب العداء، أال وهو "االنسجام  ارع؛ وهي تعني "السَّ في الشَّ

والكمال".
عنق  في  أمانة  املصاحلة هي  إنَّ  أي  املصاحلة"،  "أودعنا خدمة  فقد  قد صاحلنا،  اهللا  كان  إن 
املسيحيّ. فخدمته ليست ملكه ليفعل بها كما يشاء، بل هو مؤمتن على وكالة. لذا، كلُّ 

خدمة رسوليَّة حقيقيَّة هي "خدمة مصاحلة".

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

بولس هو "سفير املسيح"، وكانت كلمة "سفير" تعبّر عن احترامٍ كبير، على عكس بعض 
َّام بولس،  املصطلحات األخرى للخدمة كــ "العبد" (٢ قور ٤: ٥)، أو "اخلادم" (٢ قور ٦: ٤). ففي أي
فير احلقّ في التكلُّم بشكلٍ كامل باسم قائده. وأولئك الَّذين يكلّمهم، كانوا يعرفون  كان للسَّ
الم، كانت تسانده سلطة  له. وعندما عمل من أجل السَّ رسِ ا كلمات مُ أنَّ كلماته كانت حقًّ
. هكذا، عندما ناشد بولس اآلخرين لقبول "سالم اهللا"، كان اهللا هو نفسه الَّذي  سيّده كاملةً

يناشدهم من خالل رسوله.

بسبب محبَّة املسيح. فهو يتصرَّف بشكلٍ مختلفٍ عن اآلخرين، ألنَّ هذا احلبَّ غمره. لذا 
َّانيّ الَّذي امتلكه بكليَّته. يتصرَّف بدافع احلبّ اجمل

َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن يتكلَّم بولس في مكانٍ آخر عن هذه احملبَّة الغامرة: "أمَّ
ن يفصلنا عن محبَّة املسيح؟" (روم ٨: ٣٥).  بعد خطأة، مات املسيح من أجلنا" (روم ٥: ٨)؛ و"مَ

ت خدمته. َّه كان محبوبًا. هذه هي احلقيقة الَّتي طبعَ َّر شخصيًّا بحبّ اهللا، ألن لقد تأث
اهللا  خدَّام  عن  احلديث  خضمّ  ففي  ليب.  بالصَّ فكَّر  طبعه،  الَّذي  احلبَّ  بولس  تذكَّر  عندما 
َّفني، يستشهد بولس مبا سبق وقاله في رسالته األولى: "واحدًا مات عن اجلميع".  احلقيقيّني واملزي
، أنَّ املسيحيَّة بدأت بفعل حبٍّ غير أنانيّ،  َّه بها يتذكَّر، كلَّ يومٍ لم تكن هذه العبارة بال معنى، ألن
ن"؛  عندما رفض يسوع املسيح معيار التمركز حول الذَّات. ففي قلب اإلميان يوجد حرف اجلرّ "عَ

ن الكافِرين" (روم ٥: ٦) ومنهم بولس.  مات املسيح "عن" خطايانا (راجع ١ قور ١٥: ٣) و"عَ

ن  م وقَامَ مِ نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ أَجْ

إن كان يسوع لم يكن أنانيًّا، فما هي سمة املسيحيّ إذًا؟ يجيب بولس بأنّ "واحدًا مات عن 
إذًا ماتوا" (٢ قور ٥: ١٤ب)، "لقد مات عن اجلميع، لكي ال يحيا األحياء بعد  اجلميع، فاجلميع 
د  َّه لم يعُ ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). ما مييّز املسيحيّ هو أن
منشغالً بإجنازاته أو سمعته أو شهرته. أولئك الَّذين ينتمون إلى املسيح يتميَّزون برغبتهم في 
العيش من أجل اآلخرين. قد يعيشون جتربة اختيار اخلدَم الَّتي جتعلهم يشتهرون. لكن إن عادوا 
لم  املسيح  ألنَّ  بطريقته؛  "يُؤسرون"  فسوف  الصحيح،  اههم  اجتّ ليجدوا  يسوع  مثل  إلى 

يختارهم ليكونوا ناجحني، بل ليكونوا أمناء.

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

ليب – ذلك احلدث الَّذي  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ النقطة األساسيَّة في هذه اآلية هي أنَّ الصَّ
ا للنَّظر إلى العالم.  َّة – أعطى بولس طريقةً جديدة متامً ا للمعايير البشري اعتُبر حماقةً وفقً
فعبارة "منذ اآلن" تشير إلى االختبار اجلديد في املسيح الَّذي غيَّر بولس. فهو "ال يعرف أحدًا 
ليب يعني  َّة)، ألنَّ الصَّ ا للمعايير البشري َّة" (باللُّغة اليونانيَّة kata sarka، أي وفقً معرفةً بشري

َّة: "ما عدنا نعرفه كذلك"؛ هذا ما يُبرزه بولس في اآلية التَّالية. نهاية املعايير الدنيوي

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
ا جديدًا" ويرى العالم بطريقة جديدة، ألنَّ "كلَّ شيءٍ  عندما يتَّحد االنسان باملسيح يُصبح "خلقً

لعة على حقائق  الَّذين يفتخرون باملظهر ال مبا في القلب" (٢ قور ٥: ١٢). إنَّ الكنيسة غير املطَّ
حيح وسط اآلراء املتعدّدة املتعلّقة باإلميان  األمور، ستكون غير قادرةٍ عن الدفاع عن اإلميان الصَّ

ته األساسيَّة. مَ قنعة، لن يعرف املسحيّ ما هي سِ املسيحيّ. ومن دون أجوبة مُ
كأساسٍ  تُستخدم  كلمة  هي  بــ"فرصة"،  هنا  تَرجمة  الـمُ  aformên اليونانيَّة  الكلمة 
زمة  َّة. في بعض األحيان، استُخدمت هذه الكلمة للمصادر الالَّ للعمليَّات في احلملة العسكري
وخطوط  الكافية  املوارد  على  يعتمد  فشلها  أو  َّة  العسكري احلملة  جناح  وكان  للحملة. 
اإلمدادات األساسيَّة. هكذا الكنيسة، بالنسبة إلى بولس، تبقى عاجزة عن الدفاع إن تُركت بال 
حمايةٍ ومن دون مؤنٍ أساسيَّة متينة لإلميان. وكأنّ بولس يقول: كيف ميكنني التكلّم على 
عملي كخادمٍ هللا من دون الرُّجوع إلى املبادئ األساسيَّة على اإلطالق؟ فإن فقدت هذا، فقدتُ 

كلَّ شيء! 
مات عن  "واحدًا  بأنّ  قبالً  الكلمات  قد سمعت  قورنتس كانت  أنَّ كنيسة  من  الرغم  على 
َّةً أخرى. قد تبدو طريقة بولس  َّها احتاجت إلى سماع تلك الرسالة األساسيَّة مر اجلميع"، إالَّ أن
ي الرسالة،  في اإلجابة على النقاط، املتنازع عليها في قورنتس، غريبة،إذ ما يهمُّ القارئ أو متلقّ
ق، أكثر من التركيز على ما هو "صحيح". عالوةً على ذلك،  عادةً، هو "النجاح" الَّذي سيتحقَّ
ويعتبرها  القدمية،  البشارة  يقرّر بسهولة رفض  َّه  أن لدرجة  اجلديدة  باألفكار  االنسان  ينبهر 
متهرّئة وال تستحقُّ التكرار. لكنَّ الرَّسول بولس يُبرز هنا الرسالة القدمية في وقتٍ حرجٍ للغاية، 
َّها املعيار الوحيد لتحديد ماهيَّة عالمات الرَّسول احلقيقيّ للمسيح يسوع؛ وزاد معركته  ألن

هي حقيقة من "مات من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١١).

لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ
ا ذكرها بولس ألنَّ آخرين قالوا  ا عن املبادئ الَّتي حدَّدت عمل بولس، ورمبَّ تعطي هذه اآلية انطباعً
َّه لم يكن "منتشيًا" مبا فيه الكفاية. ففي الواقع، كلمة "مجانني" هنا هي في األصل اليونانيّ  إن
"منتشيًا" (exestêmen). فإن كان بولس "منتشيًا" فذلك بينه وبني اهللا، وهو ال يعرض إجنازاته 
ق تقدُّمه. ال يبحث بولس عن الصدارة، ألنَّ خدمته هي "هللا" و"لآلخرين"،  أمام اآلخرين ليحقّ

ورفضٌ لألنانيَّة.

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

ما الَّذي جعل بولس يرفض معايير ثقافة مجتمع قورنتس؟ "محبَّة اهللا الَّتي تأسره". الفعل 
م هنا "تأسرنا"، الفتٌ للنَّظر؛ فهو يعني "حتجزنا" أو "تدفعنا". كان  ترجَ اليونانيّ sunechei الـمُ
رَ"  ن قِبَل سلطةٍ عليا. وبولس قد "احتُجزَ" أو "أُسِ ز مِ حتَجَ هذا الفعل يُستخدم للسجني الـمُ

. لكن في نظر اهللا، األقوى هو من يغفر وال ينتقم؛ من  ، واالتّكال على صيَّادي سمك فشلٌ حماقةٌ
يرضى بالتضحية بدل القهر والتدمير.

كان أهل قورنتس قد سمعوا قبالً أنَّ املسيح: "مات عن اجلميع" (٢ قور ٥: ١٥)، في الرسالة األولى 
َّل زيارةٍ قام بها الرَّسول بولس إلى  الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إليهم (راجع ١ قور ١٥: ٣). ففي أو
اعة للمسيح يسوع.  قورنتس، كانت تلك الرسالة البسيطة هي الَّتي حملت اجلماعة على الطَّ
َّاتٍ من قَبل، ملاذا يعود بولس إلى طرح  فإن كان أهل قورنتس قد سمعوا هذه الكلمات عدَّة مر

املوضوع في رسالته الثَّانية؟ 
َّه ليس رسوالً حقيقيًّا للمسيح (٢ قور ٢: ١٤–٧: ٤)،  في دفاعه عن رسوليَّته جتاه الَّذين يقولون إن
ًا، والَّتي يجب أن يعرفها كلُّ مسيحيٍّ عن ظهر  يفاجئنا القدّيس بولس بالكلمات الَّتي قالها مرار
ر  قلب: "ما من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١٤). وما ذلك إالَّ ليذكّر أهل قورنتس بصلب محتوى ما يبشّ
به كرسول. وإن كان "اهللا صالح العالم مع نفسه باملسيح" (٢ قور ٥: ١٩)، فهذا أقوى بيانٍ 

للبشارة املسيحيَّة في العهد اجلديد.

شرح اآليات
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
ة عن اإلميان  َّه اندسَّ في اجلماعة من جاؤوا بأفكارهم اخلاصَّ إحتار أهل قورنتس في أمرهم ألن
املسيحيّ. فباتوا ال يعرفون مباذا عليهم أن يؤمنوا، بعد أن سمعوا االدّعاءات املضادَّة لتعليم 
َّهم خدَّام املسيح احلقيقيّون. فالبعض "يقيسون أنفسهم  بولس، من أولئك الَّذين يزعمون أن
بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، ويحكمون على اآلخرين من خالل مظهرهم اخلارجيّ (٢ قور ٥: ١٢). 
َّه ميكن التعرُّف إلى رسل املسيح  ة أن على ما يبدو، زعموا أنَّ لديهم موهبة الرُّوح القدس، بحجَّ
احلقيقيّني من خالل مظاهر القوَّة املرئيَّة. فرسولٌ متواضع مثل بولس ال ميكنه أن يكون ذا ثقة 
َّه رجلٌ  َّه ال ميلك قوَّةً خارجيَّة خارقة. لذا كان على بولس أن يدافع عن نفسه ضدَّ التهمة بأن ألن

دنيويّ ال روحيّ (راجع ٢ قور ١: ١٧؛ ٥: ١٦؛ ١٠: ٣، ٤).
َّه رأى أنَّ أهل قورنتس سيفقدون  لم يدافع بولس عن نفسه جتاه معارضيه ليبرّر نفسه، بل ألن
ا. فبالنسبة إلى بولس، كان على الكنيسة أن تفهم  اههم بسهولةٍ إن لم يعطِ جوابًا صحيحً اجتّ
ا جتلٍّ "لضمائرهم" (٢ قور ٥: ١١).  لم بأنَّ ما يقوله بولس "املعروف لدى اهللا" هو أيضً وتكون على عِ

رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ
لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ

بعد ذلك، يضيف بولس: "لسنا نعود فنوصيكم بأنفسنا، بل نعطيكم فرصةً لالفتخار بنا جتاه 

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل

   



(٢ قور ٥: ١١-٢١)
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ

لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ
لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

م وقَامَ  نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ ن أَجْ مِ

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

مقدّمة
ل في األحد اجلديد برسالة القدّيس بولس الثَّانية إلى أهل قورنتس (٥: ١١-٢١) وموضوعها  نتأمَّ
َن يبحث عن طرائق  األساسيّ نقل البشرى. ليس اإلميان بقيامة يسوع مسألةً سهلةً أو جليَّةً ملِ
َّة" (٢ قور ٥: ١٦). لذا يشرح  يها مار بولس: "معرفةً بشري عقليَّةٍ أو عمليَّة للبرهان، أو كما يسمّ
القدّيس بولس أنَّ اإلميان قبل كلّ شيءٍ هو مسألةٌ شخصيَّة تُقاس مدى قوَّتها أو ضعفها مبدى 
ليب  ، والصَّ العالقة مع اهللا، حتَّى ولو تناقض ذلك مع منطق البشر: فالغفران برأيهم ضعفٌ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
َّة.  املسيح "الَّذي ما عرفَ اخلطيئة"، قَبِلَ أن يكون "خطيئةً من أجلنا" وحمل ثقل خطايا البشري
ًا، إذ  ب في عينَي اآلب أبرار بَنا موضعه، فنُحسَ سب بني اخلطأة، ليهَ نا، وحُ أخذ املسيح موضعَ
َّه عرضٌ فريدٌ ورائع يكشف عن خبرة الرَّسول بولس  َّ اهللا". إن "نصير نحن فيه (في املسيح) بر

ب. قِ ا على عَ الفائقة مع صليب يسوع املسيح الَّذي قلب حياته رأسً

خالصة روحيّة
في رسالة األحد اجلديد (٢ قور ٥: ١١-٢١)، يدعونا القدّيس بولس إلى مراجعة حياتنا مراجعةً 
للعالقة مع اهللا  الداخليّ  فالبُعد  املسيحيَّة.  تتميمنا موجبات رسالتنا  وافية حول مدى 
يعطينا قوَّةً فائقة متكّننا من القيام بخطواتٍ جبَّارة قد يرى فيها النَّاس، أحيانًا، ضربًا من 
د إلى "محبَّة  اجلنون. يكفي النَّظر إلى حياة القدّيسني لنفهم هذا النَّوع من اجلنون املستنِ
املسيح" (٢ قور ٥: ١٤)، ووفق هذا املنطق "لم يحيَوا ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من 
موا  أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). وهم بفعلهم هذا كانوا "سفراء املسيح" (٢ قور ٥: ٢٠) إذ عمَّ

منطق املصاحلة ودعوا إليه في كلّ ما قاموا به.
عندما دخل يسوع واجتاز "واألبواب مغلقة" ليخرق باب قلب توما الرَّسول املغلق "ويثبّته 
اجملتمعني  منح  اجلديد)،  األحد  قدَّاس  خدمة  في  البدء  (صالة  قيامته"  بسرّ  اإلميان  على 
الم" (يو٢٠: ٢٦)؛ الَّذي امتدَّ إلينا عندما أودعنا اهللا به "خدمة املصاحلة" (٢ قور ٥: ١٩)،  "السَّ
 ،(٣٥  :١٢ (لو  مشدودة"  وأوساطهم  سيّدهم  عودة  "ينتظرون  الَّذين  "سفراءه"  لنصبح 
ومصابيحهم مضاءَة (متَّى ٢٥: ٤)، عندما "يأتي يومه باجملد طالعٌ من بحر النُّور في خفق 
ٌ من نور" (حلن البخور في خدمة قدَّاس األحد اجلديد). نصرٍ حيٍّ يعلو هامات الدهور إذ هو نور

ا أصبحت  دِ نفعً َّة، والقيم الَّتي لم جتُ ا لم يعد ذا أولوي ابق مهمًّ قد صار جديدًا". فما كان في السَّ
ليب؛ وألنَّ هذه احلقيقة أساسيَّة، قيَّم  فجأةً ذات مغزى. قَلْبُ املقاييس هذا، وُلد من رحم الصَّ

ا ملعايير اهللا، ال معايير البشر. بولس خدمته وفقً

َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ
ا يعطيه  َّة، فيميل إلى البحث عمَّ ا للمعايير البشري غالبًا ما يؤدّي غرور االنسان إلى العيش وفقً
َّه مييل إلى جتنُّب اخلِدم الَّتي ال جتلب إمكانيَّةً كبيرة للنجاح. وهنا  سببًا لالفتخار بإجنازاته. كما وأن

َن اخلدمة؟ يُطرح السؤال: ملِ
يُجيب بولس على هذا السؤال بأنَّ "كلَّ شيءٍ هو من اهللا". وعندما يقول بأنَّ "اهللا صالح العالم 
إلهيَّة،  مببادرةٍ  بدأ  كلَّ شيءٍ  أنَّ  يعني  فهذا  املصاحلة"  وأعطانا خدمة  باملسيح،  نفسه  مع 

واالنسان لم يفعل شيئًا ليُعيد نفسه إليه.

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

ليب  دهشة ليُعلن ما فعله اهللا: على الصَّ ليب، استخدم صورةً مُ عندما تكلَّم بولس على الصَّ
الم والوئام بعد فترةٍ  "صالح اهللا العالم مع نفسه باملسيح". تشير العبارة إلى استعادة السَّ
َّة shalom الَّتي كانت تُلقى عادةً  من القطيعة (راجع ١ قور ٧: ١١). هذا ما يذكّرنا بالتحيَّة العبري
الم"، لكنَّها حتمل معنًى أكثر من غياب العداء، أال وهو "االنسجام  ارع؛ وهي تعني "السَّ في الشَّ

والكمال".
عنق  في  أمانة  املصاحلة هي  إنَّ  أي  املصاحلة"،  "أودعنا خدمة  فقد  قد صاحلنا،  اهللا  كان  إن 
املسيحيّ. فخدمته ليست ملكه ليفعل بها كما يشاء، بل هو مؤمتن على وكالة. لذا، كلُّ 

خدمة رسوليَّة حقيقيَّة هي "خدمة مصاحلة".

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

بولس هو "سفير املسيح"، وكانت كلمة "سفير" تعبّر عن احترامٍ كبير، على عكس بعض 
َّام بولس،  املصطلحات األخرى للخدمة كــ "العبد" (٢ قور ٤: ٥)، أو "اخلادم" (٢ قور ٦: ٤). ففي أي
فير احلقّ في التكلُّم بشكلٍ كامل باسم قائده. وأولئك الَّذين يكلّمهم، كانوا يعرفون  كان للسَّ
الم، كانت تسانده سلطة  له. وعندما عمل من أجل السَّ رسِ ا كلمات مُ أنَّ كلماته كانت حقًّ
. هكذا، عندما ناشد بولس اآلخرين لقبول "سالم اهللا"، كان اهللا هو نفسه الَّذي  سيّده كاملةً

يناشدهم من خالل رسوله.

بسبب محبَّة املسيح. فهو يتصرَّف بشكلٍ مختلفٍ عن اآلخرين، ألنَّ هذا احلبَّ غمره. لذا 
َّانيّ الَّذي امتلكه بكليَّته. يتصرَّف بدافع احلبّ اجمل

َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن يتكلَّم بولس في مكانٍ آخر عن هذه احملبَّة الغامرة: "أمَّ
ن يفصلنا عن محبَّة املسيح؟" (روم ٨: ٣٥).  بعد خطأة، مات املسيح من أجلنا" (روم ٥: ٨)؛ و"مَ

ت خدمته. َّه كان محبوبًا. هذه هي احلقيقة الَّتي طبعَ َّر شخصيًّا بحبّ اهللا، ألن لقد تأث
اهللا  خدَّام  عن  احلديث  خضمّ  ففي  ليب.  بالصَّ فكَّر  طبعه،  الَّذي  احلبَّ  بولس  تذكَّر  عندما 
َّفني، يستشهد بولس مبا سبق وقاله في رسالته األولى: "واحدًا مات عن اجلميع".  احلقيقيّني واملزي
، أنَّ املسيحيَّة بدأت بفعل حبٍّ غير أنانيّ،  َّه بها يتذكَّر، كلَّ يومٍ لم تكن هذه العبارة بال معنى، ألن
ن"؛  عندما رفض يسوع املسيح معيار التمركز حول الذَّات. ففي قلب اإلميان يوجد حرف اجلرّ "عَ

ن الكافِرين" (روم ٥: ٦) ومنهم بولس.  مات املسيح "عن" خطايانا (راجع ١ قور ١٥: ٣) و"عَ

ن  م وقَامَ مِ نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ أَجْ

إن كان يسوع لم يكن أنانيًّا، فما هي سمة املسيحيّ إذًا؟ يجيب بولس بأنّ "واحدًا مات عن 
إذًا ماتوا" (٢ قور ٥: ١٤ب)، "لقد مات عن اجلميع، لكي ال يحيا األحياء بعد  اجلميع، فاجلميع 
د  َّه لم يعُ ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). ما مييّز املسيحيّ هو أن
منشغالً بإجنازاته أو سمعته أو شهرته. أولئك الَّذين ينتمون إلى املسيح يتميَّزون برغبتهم في 
العيش من أجل اآلخرين. قد يعيشون جتربة اختيار اخلدَم الَّتي جتعلهم يشتهرون. لكن إن عادوا 
لم  املسيح  ألنَّ  بطريقته؛  "يُؤسرون"  فسوف  الصحيح،  اههم  اجتّ ليجدوا  يسوع  مثل  إلى 

يختارهم ليكونوا ناجحني، بل ليكونوا أمناء.

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

ليب – ذلك احلدث الَّذي  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ النقطة األساسيَّة في هذه اآلية هي أنَّ الصَّ
ا للنَّظر إلى العالم.  َّة – أعطى بولس طريقةً جديدة متامً ا للمعايير البشري اعتُبر حماقةً وفقً
فعبارة "منذ اآلن" تشير إلى االختبار اجلديد في املسيح الَّذي غيَّر بولس. فهو "ال يعرف أحدًا 
ليب يعني  َّة)، ألنَّ الصَّ ا للمعايير البشري َّة" (باللُّغة اليونانيَّة kata sarka، أي وفقً معرفةً بشري

َّة: "ما عدنا نعرفه كذلك"؛ هذا ما يُبرزه بولس في اآلية التَّالية. نهاية املعايير الدنيوي

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
ا جديدًا" ويرى العالم بطريقة جديدة، ألنَّ "كلَّ شيءٍ  عندما يتَّحد االنسان باملسيح يُصبح "خلقً

لعة على حقائق  الَّذين يفتخرون باملظهر ال مبا في القلب" (٢ قور ٥: ١٢). إنَّ الكنيسة غير املطَّ
حيح وسط اآلراء املتعدّدة املتعلّقة باإلميان  األمور، ستكون غير قادرةٍ عن الدفاع عن اإلميان الصَّ

ته األساسيَّة. مَ قنعة، لن يعرف املسحيّ ما هي سِ املسيحيّ. ومن دون أجوبة مُ
كأساسٍ  تُستخدم  كلمة  هي  بــ"فرصة"،  هنا  تَرجمة  الـمُ  aformên اليونانيَّة  الكلمة 
زمة  َّة. في بعض األحيان، استُخدمت هذه الكلمة للمصادر الالَّ للعمليَّات في احلملة العسكري
وخطوط  الكافية  املوارد  على  يعتمد  فشلها  أو  َّة  العسكري احلملة  جناح  وكان  للحملة. 
اإلمدادات األساسيَّة. هكذا الكنيسة، بالنسبة إلى بولس، تبقى عاجزة عن الدفاع إن تُركت بال 
حمايةٍ ومن دون مؤنٍ أساسيَّة متينة لإلميان. وكأنّ بولس يقول: كيف ميكنني التكلّم على 
عملي كخادمٍ هللا من دون الرُّجوع إلى املبادئ األساسيَّة على اإلطالق؟ فإن فقدت هذا، فقدتُ 

كلَّ شيء! 
مات عن  "واحدًا  بأنّ  قبالً  الكلمات  قد سمعت  قورنتس كانت  أنَّ كنيسة  من  الرغم  على 
َّةً أخرى. قد تبدو طريقة بولس  َّها احتاجت إلى سماع تلك الرسالة األساسيَّة مر اجلميع"، إالَّ أن
ي الرسالة،  في اإلجابة على النقاط، املتنازع عليها في قورنتس، غريبة،إذ ما يهمُّ القارئ أو متلقّ
ق، أكثر من التركيز على ما هو "صحيح". عالوةً على ذلك،  عادةً، هو "النجاح" الَّذي سيتحقَّ
ويعتبرها  القدمية،  البشارة  يقرّر بسهولة رفض  َّه  أن لدرجة  اجلديدة  باألفكار  االنسان  ينبهر 
متهرّئة وال تستحقُّ التكرار. لكنَّ الرَّسول بولس يُبرز هنا الرسالة القدمية في وقتٍ حرجٍ للغاية، 
َّها املعيار الوحيد لتحديد ماهيَّة عالمات الرَّسول احلقيقيّ للمسيح يسوع؛ وزاد معركته  ألن

هي حقيقة من "مات من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١١).

لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ
ا ذكرها بولس ألنَّ آخرين قالوا  ا عن املبادئ الَّتي حدَّدت عمل بولس، ورمبَّ تعطي هذه اآلية انطباعً
َّه لم يكن "منتشيًا" مبا فيه الكفاية. ففي الواقع، كلمة "مجانني" هنا هي في األصل اليونانيّ  إن
"منتشيًا" (exestêmen). فإن كان بولس "منتشيًا" فذلك بينه وبني اهللا، وهو ال يعرض إجنازاته 
ق تقدُّمه. ال يبحث بولس عن الصدارة، ألنَّ خدمته هي "هللا" و"لآلخرين"،  أمام اآلخرين ليحقّ

ورفضٌ لألنانيَّة.

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

ما الَّذي جعل بولس يرفض معايير ثقافة مجتمع قورنتس؟ "محبَّة اهللا الَّتي تأسره". الفعل 
م هنا "تأسرنا"، الفتٌ للنَّظر؛ فهو يعني "حتجزنا" أو "تدفعنا". كان  ترجَ اليونانيّ sunechei الـمُ
رَ"  ن قِبَل سلطةٍ عليا. وبولس قد "احتُجزَ" أو "أُسِ ز مِ حتَجَ هذا الفعل يُستخدم للسجني الـمُ

٢صفحة

. لكن في نظر اهللا، األقوى هو من يغفر وال ينتقم؛ من  ، واالتّكال على صيَّادي سمك فشلٌ حماقةٌ
يرضى بالتضحية بدل القهر والتدمير.

كان أهل قورنتس قد سمعوا قبالً أنَّ املسيح: "مات عن اجلميع" (٢ قور ٥: ١٥)، في الرسالة األولى 
َّل زيارةٍ قام بها الرَّسول بولس إلى  الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إليهم (راجع ١ قور ١٥: ٣). ففي أو
اعة للمسيح يسوع.  قورنتس، كانت تلك الرسالة البسيطة هي الَّتي حملت اجلماعة على الطَّ
َّاتٍ من قَبل، ملاذا يعود بولس إلى طرح  فإن كان أهل قورنتس قد سمعوا هذه الكلمات عدَّة مر

املوضوع في رسالته الثَّانية؟ 
َّه ليس رسوالً حقيقيًّا للمسيح (٢ قور ٢: ١٤–٧: ٤)،  في دفاعه عن رسوليَّته جتاه الَّذين يقولون إن
ًا، والَّتي يجب أن يعرفها كلُّ مسيحيٍّ عن ظهر  يفاجئنا القدّيس بولس بالكلمات الَّتي قالها مرار
ر  قلب: "ما من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١٤). وما ذلك إالَّ ليذكّر أهل قورنتس بصلب محتوى ما يبشّ
به كرسول. وإن كان "اهللا صالح العالم مع نفسه باملسيح" (٢ قور ٥: ١٩)، فهذا أقوى بيانٍ 

للبشارة املسيحيَّة في العهد اجلديد.

شرح اآليات
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
ة عن اإلميان  َّه اندسَّ في اجلماعة من جاؤوا بأفكارهم اخلاصَّ إحتار أهل قورنتس في أمرهم ألن
املسيحيّ. فباتوا ال يعرفون مباذا عليهم أن يؤمنوا، بعد أن سمعوا االدّعاءات املضادَّة لتعليم 
َّهم خدَّام املسيح احلقيقيّون. فالبعض "يقيسون أنفسهم  بولس، من أولئك الَّذين يزعمون أن
بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، ويحكمون على اآلخرين من خالل مظهرهم اخلارجيّ (٢ قور ٥: ١٢). 
َّه ميكن التعرُّف إلى رسل املسيح  ة أن على ما يبدو، زعموا أنَّ لديهم موهبة الرُّوح القدس، بحجَّ
احلقيقيّني من خالل مظاهر القوَّة املرئيَّة. فرسولٌ متواضع مثل بولس ال ميكنه أن يكون ذا ثقة 
َّه رجلٌ  َّه ال ميلك قوَّةً خارجيَّة خارقة. لذا كان على بولس أن يدافع عن نفسه ضدَّ التهمة بأن ألن

دنيويّ ال روحيّ (راجع ٢ قور ١: ١٧؛ ٥: ١٦؛ ١٠: ٣، ٤).
َّه رأى أنَّ أهل قورنتس سيفقدون  لم يدافع بولس عن نفسه جتاه معارضيه ليبرّر نفسه، بل ألن
ا. فبالنسبة إلى بولس، كان على الكنيسة أن تفهم  اههم بسهولةٍ إن لم يعطِ جوابًا صحيحً اجتّ
ا جتلٍّ "لضمائرهم" (٢ قور ٥: ١١).  لم بأنَّ ما يقوله بولس "املعروف لدى اهللا" هو أيضً وتكون على عِ

رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ
لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ

بعد ذلك، يضيف بولس: "لسنا نعود فنوصيكم بأنفسنا، بل نعطيكم فرصةً لالفتخار بنا جتاه 

   



(٢ قور ٥: ١١-٢١)
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ

لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ
لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

م وقَامَ  نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ ن أَجْ مِ

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

مقدّمة
ل في األحد اجلديد برسالة القدّيس بولس الثَّانية إلى أهل قورنتس (٥: ١١-٢١) وموضوعها  نتأمَّ
َن يبحث عن طرائق  األساسيّ نقل البشرى. ليس اإلميان بقيامة يسوع مسألةً سهلةً أو جليَّةً ملِ
َّة" (٢ قور ٥: ١٦). لذا يشرح  يها مار بولس: "معرفةً بشري عقليَّةٍ أو عمليَّة للبرهان، أو كما يسمّ
القدّيس بولس أنَّ اإلميان قبل كلّ شيءٍ هو مسألةٌ شخصيَّة تُقاس مدى قوَّتها أو ضعفها مبدى 
ليب  ، والصَّ العالقة مع اهللا، حتَّى ولو تناقض ذلك مع منطق البشر: فالغفران برأيهم ضعفٌ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
َّة.  املسيح "الَّذي ما عرفَ اخلطيئة"، قَبِلَ أن يكون "خطيئةً من أجلنا" وحمل ثقل خطايا البشري
ًا، إذ  ب في عينَي اآلب أبرار بَنا موضعه، فنُحسَ سب بني اخلطأة، ليهَ نا، وحُ أخذ املسيح موضعَ
َّه عرضٌ فريدٌ ورائع يكشف عن خبرة الرَّسول بولس  َّ اهللا". إن "نصير نحن فيه (في املسيح) بر

ب. قِ ا على عَ الفائقة مع صليب يسوع املسيح الَّذي قلب حياته رأسً

خالصة روحيّة
في رسالة األحد اجلديد (٢ قور ٥: ١١-٢١)، يدعونا القدّيس بولس إلى مراجعة حياتنا مراجعةً 
للعالقة مع اهللا  الداخليّ  فالبُعد  املسيحيَّة.  تتميمنا موجبات رسالتنا  وافية حول مدى 
يعطينا قوَّةً فائقة متكّننا من القيام بخطواتٍ جبَّارة قد يرى فيها النَّاس، أحيانًا، ضربًا من 
د إلى "محبَّة  اجلنون. يكفي النَّظر إلى حياة القدّيسني لنفهم هذا النَّوع من اجلنون املستنِ
املسيح" (٢ قور ٥: ١٤)، ووفق هذا املنطق "لم يحيَوا ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من 
موا  أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). وهم بفعلهم هذا كانوا "سفراء املسيح" (٢ قور ٥: ٢٠) إذ عمَّ

منطق املصاحلة ودعوا إليه في كلّ ما قاموا به.
عندما دخل يسوع واجتاز "واألبواب مغلقة" ليخرق باب قلب توما الرَّسول املغلق "ويثبّته 
اجملتمعني  منح  اجلديد)،  األحد  قدَّاس  خدمة  في  البدء  (صالة  قيامته"  بسرّ  اإلميان  على 
الم" (يو٢٠: ٢٦)؛ الَّذي امتدَّ إلينا عندما أودعنا اهللا به "خدمة املصاحلة" (٢ قور ٥: ١٩)،  "السَّ
 ،(٣٥  :١٢ (لو  مشدودة"  وأوساطهم  سيّدهم  عودة  "ينتظرون  الَّذين  "سفراءه"  لنصبح 
ومصابيحهم مضاءَة (متَّى ٢٥: ٤)، عندما "يأتي يومه باجملد طالعٌ من بحر النُّور في خفق 
ٌ من نور" (حلن البخور في خدمة قدَّاس األحد اجلديد). نصرٍ حيٍّ يعلو هامات الدهور إذ هو نور

ا أصبحت  دِ نفعً َّة، والقيم الَّتي لم جتُ ا لم يعد ذا أولوي ابق مهمًّ قد صار جديدًا". فما كان في السَّ
ليب؛ وألنَّ هذه احلقيقة أساسيَّة، قيَّم  فجأةً ذات مغزى. قَلْبُ املقاييس هذا، وُلد من رحم الصَّ

ا ملعايير اهللا، ال معايير البشر. بولس خدمته وفقً

َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ
ا يعطيه  َّة، فيميل إلى البحث عمَّ ا للمعايير البشري غالبًا ما يؤدّي غرور االنسان إلى العيش وفقً
َّه مييل إلى جتنُّب اخلِدم الَّتي ال جتلب إمكانيَّةً كبيرة للنجاح. وهنا  سببًا لالفتخار بإجنازاته. كما وأن

َن اخلدمة؟ يُطرح السؤال: ملِ
يُجيب بولس على هذا السؤال بأنَّ "كلَّ شيءٍ هو من اهللا". وعندما يقول بأنَّ "اهللا صالح العالم 
إلهيَّة،  مببادرةٍ  بدأ  كلَّ شيءٍ  أنَّ  يعني  فهذا  املصاحلة"  وأعطانا خدمة  باملسيح،  نفسه  مع 

واالنسان لم يفعل شيئًا ليُعيد نفسه إليه.

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

ليب  دهشة ليُعلن ما فعله اهللا: على الصَّ ليب، استخدم صورةً مُ عندما تكلَّم بولس على الصَّ
الم والوئام بعد فترةٍ  "صالح اهللا العالم مع نفسه باملسيح". تشير العبارة إلى استعادة السَّ
َّة shalom الَّتي كانت تُلقى عادةً  من القطيعة (راجع ١ قور ٧: ١١). هذا ما يذكّرنا بالتحيَّة العبري
الم"، لكنَّها حتمل معنًى أكثر من غياب العداء، أال وهو "االنسجام  ارع؛ وهي تعني "السَّ في الشَّ

والكمال".
عنق  في  أمانة  املصاحلة هي  إنَّ  أي  املصاحلة"،  "أودعنا خدمة  فقد  قد صاحلنا،  اهللا  كان  إن 
املسيحيّ. فخدمته ليست ملكه ليفعل بها كما يشاء، بل هو مؤمتن على وكالة. لذا، كلُّ 

خدمة رسوليَّة حقيقيَّة هي "خدمة مصاحلة".

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

بولس هو "سفير املسيح"، وكانت كلمة "سفير" تعبّر عن احترامٍ كبير، على عكس بعض 
َّام بولس،  املصطلحات األخرى للخدمة كــ "العبد" (٢ قور ٤: ٥)، أو "اخلادم" (٢ قور ٦: ٤). ففي أي
فير احلقّ في التكلُّم بشكلٍ كامل باسم قائده. وأولئك الَّذين يكلّمهم، كانوا يعرفون  كان للسَّ
الم، كانت تسانده سلطة  له. وعندما عمل من أجل السَّ رسِ ا كلمات مُ أنَّ كلماته كانت حقًّ
. هكذا، عندما ناشد بولس اآلخرين لقبول "سالم اهللا"، كان اهللا هو نفسه الَّذي  سيّده كاملةً

يناشدهم من خالل رسوله.

بسبب محبَّة املسيح. فهو يتصرَّف بشكلٍ مختلفٍ عن اآلخرين، ألنَّ هذا احلبَّ غمره. لذا 
َّانيّ الَّذي امتلكه بكليَّته. يتصرَّف بدافع احلبّ اجمل

َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن يتكلَّم بولس في مكانٍ آخر عن هذه احملبَّة الغامرة: "أمَّ
ن يفصلنا عن محبَّة املسيح؟" (روم ٨: ٣٥).  بعد خطأة، مات املسيح من أجلنا" (روم ٥: ٨)؛ و"مَ

ت خدمته. َّه كان محبوبًا. هذه هي احلقيقة الَّتي طبعَ َّر شخصيًّا بحبّ اهللا، ألن لقد تأث
اهللا  خدَّام  عن  احلديث  خضمّ  ففي  ليب.  بالصَّ فكَّر  طبعه،  الَّذي  احلبَّ  بولس  تذكَّر  عندما 
َّفني، يستشهد بولس مبا سبق وقاله في رسالته األولى: "واحدًا مات عن اجلميع".  احلقيقيّني واملزي
، أنَّ املسيحيَّة بدأت بفعل حبٍّ غير أنانيّ،  َّه بها يتذكَّر، كلَّ يومٍ لم تكن هذه العبارة بال معنى، ألن
ن"؛  عندما رفض يسوع املسيح معيار التمركز حول الذَّات. ففي قلب اإلميان يوجد حرف اجلرّ "عَ

ن الكافِرين" (روم ٥: ٦) ومنهم بولس.  مات املسيح "عن" خطايانا (راجع ١ قور ١٥: ٣) و"عَ

ن  م وقَامَ مِ نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ أَجْ

إن كان يسوع لم يكن أنانيًّا، فما هي سمة املسيحيّ إذًا؟ يجيب بولس بأنّ "واحدًا مات عن 
إذًا ماتوا" (٢ قور ٥: ١٤ب)، "لقد مات عن اجلميع، لكي ال يحيا األحياء بعد  اجلميع، فاجلميع 
د  َّه لم يعُ ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). ما مييّز املسيحيّ هو أن
منشغالً بإجنازاته أو سمعته أو شهرته. أولئك الَّذين ينتمون إلى املسيح يتميَّزون برغبتهم في 
العيش من أجل اآلخرين. قد يعيشون جتربة اختيار اخلدَم الَّتي جتعلهم يشتهرون. لكن إن عادوا 
لم  املسيح  ألنَّ  بطريقته؛  "يُؤسرون"  فسوف  الصحيح،  اههم  اجتّ ليجدوا  يسوع  مثل  إلى 

يختارهم ليكونوا ناجحني، بل ليكونوا أمناء.

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

ليب – ذلك احلدث الَّذي  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ النقطة األساسيَّة في هذه اآلية هي أنَّ الصَّ
ا للنَّظر إلى العالم.  َّة – أعطى بولس طريقةً جديدة متامً ا للمعايير البشري اعتُبر حماقةً وفقً
فعبارة "منذ اآلن" تشير إلى االختبار اجلديد في املسيح الَّذي غيَّر بولس. فهو "ال يعرف أحدًا 
ليب يعني  َّة)، ألنَّ الصَّ ا للمعايير البشري َّة" (باللُّغة اليونانيَّة kata sarka، أي وفقً معرفةً بشري

َّة: "ما عدنا نعرفه كذلك"؛ هذا ما يُبرزه بولس في اآلية التَّالية. نهاية املعايير الدنيوي

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
ا جديدًا" ويرى العالم بطريقة جديدة، ألنَّ "كلَّ شيءٍ  عندما يتَّحد االنسان باملسيح يُصبح "خلقً

٣صفحة

لعة على حقائق  الَّذين يفتخرون باملظهر ال مبا في القلب" (٢ قور ٥: ١٢). إنَّ الكنيسة غير املطَّ
حيح وسط اآلراء املتعدّدة املتعلّقة باإلميان  األمور، ستكون غير قادرةٍ عن الدفاع عن اإلميان الصَّ

ته األساسيَّة. مَ قنعة، لن يعرف املسحيّ ما هي سِ املسيحيّ. ومن دون أجوبة مُ
كأساسٍ  تُستخدم  كلمة  هي  بــ"فرصة"،  هنا  تَرجمة  الـمُ  aformên اليونانيَّة  الكلمة 
زمة  َّة. في بعض األحيان، استُخدمت هذه الكلمة للمصادر الالَّ للعمليَّات في احلملة العسكري
وخطوط  الكافية  املوارد  على  يعتمد  فشلها  أو  َّة  العسكري احلملة  جناح  وكان  للحملة. 
اإلمدادات األساسيَّة. هكذا الكنيسة، بالنسبة إلى بولس، تبقى عاجزة عن الدفاع إن تُركت بال 
حمايةٍ ومن دون مؤنٍ أساسيَّة متينة لإلميان. وكأنّ بولس يقول: كيف ميكنني التكلّم على 
عملي كخادمٍ هللا من دون الرُّجوع إلى املبادئ األساسيَّة على اإلطالق؟ فإن فقدت هذا، فقدتُ 

كلَّ شيء! 
مات عن  "واحدًا  بأنّ  قبالً  الكلمات  قد سمعت  قورنتس كانت  أنَّ كنيسة  من  الرغم  على 
َّةً أخرى. قد تبدو طريقة بولس  َّها احتاجت إلى سماع تلك الرسالة األساسيَّة مر اجلميع"، إالَّ أن
ي الرسالة،  في اإلجابة على النقاط، املتنازع عليها في قورنتس، غريبة،إذ ما يهمُّ القارئ أو متلقّ
ق، أكثر من التركيز على ما هو "صحيح". عالوةً على ذلك،  عادةً، هو "النجاح" الَّذي سيتحقَّ
ويعتبرها  القدمية،  البشارة  يقرّر بسهولة رفض  َّه  أن لدرجة  اجلديدة  باألفكار  االنسان  ينبهر 
متهرّئة وال تستحقُّ التكرار. لكنَّ الرَّسول بولس يُبرز هنا الرسالة القدمية في وقتٍ حرجٍ للغاية، 
َّها املعيار الوحيد لتحديد ماهيَّة عالمات الرَّسول احلقيقيّ للمسيح يسوع؛ وزاد معركته  ألن

هي حقيقة من "مات من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١١).

لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ
ا ذكرها بولس ألنَّ آخرين قالوا  ا عن املبادئ الَّتي حدَّدت عمل بولس، ورمبَّ تعطي هذه اآلية انطباعً
َّه لم يكن "منتشيًا" مبا فيه الكفاية. ففي الواقع، كلمة "مجانني" هنا هي في األصل اليونانيّ  إن
"منتشيًا" (exestêmen). فإن كان بولس "منتشيًا" فذلك بينه وبني اهللا، وهو ال يعرض إجنازاته 
ق تقدُّمه. ال يبحث بولس عن الصدارة، ألنَّ خدمته هي "هللا" و"لآلخرين"،  أمام اآلخرين ليحقّ

ورفضٌ لألنانيَّة.

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

ما الَّذي جعل بولس يرفض معايير ثقافة مجتمع قورنتس؟ "محبَّة اهللا الَّتي تأسره". الفعل 
م هنا "تأسرنا"، الفتٌ للنَّظر؛ فهو يعني "حتجزنا" أو "تدفعنا". كان  ترجَ اليونانيّ sunechei الـمُ
رَ"  ن قِبَل سلطةٍ عليا. وبولس قد "احتُجزَ" أو "أُسِ ز مِ حتَجَ هذا الفعل يُستخدم للسجني الـمُ

. لكن في نظر اهللا، األقوى هو من يغفر وال ينتقم؛ من  ، واالتّكال على صيَّادي سمك فشلٌ حماقةٌ
يرضى بالتضحية بدل القهر والتدمير.

كان أهل قورنتس قد سمعوا قبالً أنَّ املسيح: "مات عن اجلميع" (٢ قور ٥: ١٥)، في الرسالة األولى 
َّل زيارةٍ قام بها الرَّسول بولس إلى  الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إليهم (راجع ١ قور ١٥: ٣). ففي أو
اعة للمسيح يسوع.  قورنتس، كانت تلك الرسالة البسيطة هي الَّتي حملت اجلماعة على الطَّ
َّاتٍ من قَبل، ملاذا يعود بولس إلى طرح  فإن كان أهل قورنتس قد سمعوا هذه الكلمات عدَّة مر

املوضوع في رسالته الثَّانية؟ 
َّه ليس رسوالً حقيقيًّا للمسيح (٢ قور ٢: ١٤–٧: ٤)،  في دفاعه عن رسوليَّته جتاه الَّذين يقولون إن
ًا، والَّتي يجب أن يعرفها كلُّ مسيحيٍّ عن ظهر  يفاجئنا القدّيس بولس بالكلمات الَّتي قالها مرار
ر  قلب: "ما من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١٤). وما ذلك إالَّ ليذكّر أهل قورنتس بصلب محتوى ما يبشّ
به كرسول. وإن كان "اهللا صالح العالم مع نفسه باملسيح" (٢ قور ٥: ١٩)، فهذا أقوى بيانٍ 

للبشارة املسيحيَّة في العهد اجلديد.

شرح اآليات
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
ة عن اإلميان  َّه اندسَّ في اجلماعة من جاؤوا بأفكارهم اخلاصَّ إحتار أهل قورنتس في أمرهم ألن
املسيحيّ. فباتوا ال يعرفون مباذا عليهم أن يؤمنوا، بعد أن سمعوا االدّعاءات املضادَّة لتعليم 
َّهم خدَّام املسيح احلقيقيّون. فالبعض "يقيسون أنفسهم  بولس، من أولئك الَّذين يزعمون أن
بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، ويحكمون على اآلخرين من خالل مظهرهم اخلارجيّ (٢ قور ٥: ١٢). 
َّه ميكن التعرُّف إلى رسل املسيح  ة أن على ما يبدو، زعموا أنَّ لديهم موهبة الرُّوح القدس، بحجَّ
احلقيقيّني من خالل مظاهر القوَّة املرئيَّة. فرسولٌ متواضع مثل بولس ال ميكنه أن يكون ذا ثقة 
َّه رجلٌ  َّه ال ميلك قوَّةً خارجيَّة خارقة. لذا كان على بولس أن يدافع عن نفسه ضدَّ التهمة بأن ألن

دنيويّ ال روحيّ (راجع ٢ قور ١: ١٧؛ ٥: ١٦؛ ١٠: ٣، ٤).
َّه رأى أنَّ أهل قورنتس سيفقدون  لم يدافع بولس عن نفسه جتاه معارضيه ليبرّر نفسه، بل ألن
ا. فبالنسبة إلى بولس، كان على الكنيسة أن تفهم  اههم بسهولةٍ إن لم يعطِ جوابًا صحيحً اجتّ
ا جتلٍّ "لضمائرهم" (٢ قور ٥: ١١).  لم بأنَّ ما يقوله بولس "املعروف لدى اهللا" هو أيضً وتكون على عِ

رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ
لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ

بعد ذلك، يضيف بولس: "لسنا نعود فنوصيكم بأنفسنا، بل نعطيكم فرصةً لالفتخار بنا جتاه 

   



(٢ قور ٥: ١١-٢١)
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ

لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ
لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

م وقَامَ  نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ ن أَجْ مِ

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

مقدّمة
ل في األحد اجلديد برسالة القدّيس بولس الثَّانية إلى أهل قورنتس (٥: ١١-٢١) وموضوعها  نتأمَّ
َن يبحث عن طرائق  األساسيّ نقل البشرى. ليس اإلميان بقيامة يسوع مسألةً سهلةً أو جليَّةً ملِ
َّة" (٢ قور ٥: ١٦). لذا يشرح  يها مار بولس: "معرفةً بشري عقليَّةٍ أو عمليَّة للبرهان، أو كما يسمّ
القدّيس بولس أنَّ اإلميان قبل كلّ شيءٍ هو مسألةٌ شخصيَّة تُقاس مدى قوَّتها أو ضعفها مبدى 
ليب  ، والصَّ العالقة مع اهللا، حتَّى ولو تناقض ذلك مع منطق البشر: فالغفران برأيهم ضعفٌ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
َّة.  املسيح "الَّذي ما عرفَ اخلطيئة"، قَبِلَ أن يكون "خطيئةً من أجلنا" وحمل ثقل خطايا البشري
ًا، إذ  ب في عينَي اآلب أبرار بَنا موضعه، فنُحسَ سب بني اخلطأة، ليهَ نا، وحُ أخذ املسيح موضعَ
َّه عرضٌ فريدٌ ورائع يكشف عن خبرة الرَّسول بولس  َّ اهللا". إن "نصير نحن فيه (في املسيح) بر

ب. قِ ا على عَ الفائقة مع صليب يسوع املسيح الَّذي قلب حياته رأسً

خالصة روحيّة
في رسالة األحد اجلديد (٢ قور ٥: ١١-٢١)، يدعونا القدّيس بولس إلى مراجعة حياتنا مراجعةً 
للعالقة مع اهللا  الداخليّ  فالبُعد  املسيحيَّة.  تتميمنا موجبات رسالتنا  وافية حول مدى 
يعطينا قوَّةً فائقة متكّننا من القيام بخطواتٍ جبَّارة قد يرى فيها النَّاس، أحيانًا، ضربًا من 
د إلى "محبَّة  اجلنون. يكفي النَّظر إلى حياة القدّيسني لنفهم هذا النَّوع من اجلنون املستنِ
املسيح" (٢ قور ٥: ١٤)، ووفق هذا املنطق "لم يحيَوا ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من 
موا  أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). وهم بفعلهم هذا كانوا "سفراء املسيح" (٢ قور ٥: ٢٠) إذ عمَّ

منطق املصاحلة ودعوا إليه في كلّ ما قاموا به.
عندما دخل يسوع واجتاز "واألبواب مغلقة" ليخرق باب قلب توما الرَّسول املغلق "ويثبّته 
اجملتمعني  منح  اجلديد)،  األحد  قدَّاس  خدمة  في  البدء  (صالة  قيامته"  بسرّ  اإلميان  على 
الم" (يو٢٠: ٢٦)؛ الَّذي امتدَّ إلينا عندما أودعنا اهللا به "خدمة املصاحلة" (٢ قور ٥: ١٩)،  "السَّ
 ،(٣٥  :١٢ (لو  مشدودة"  وأوساطهم  سيّدهم  عودة  "ينتظرون  الَّذين  "سفراءه"  لنصبح 
ومصابيحهم مضاءَة (متَّى ٢٥: ٤)، عندما "يأتي يومه باجملد طالعٌ من بحر النُّور في خفق 
ٌ من نور" (حلن البخور في خدمة قدَّاس األحد اجلديد). نصرٍ حيٍّ يعلو هامات الدهور إذ هو نور

ا أصبحت  دِ نفعً َّة، والقيم الَّتي لم جتُ ا لم يعد ذا أولوي ابق مهمًّ قد صار جديدًا". فما كان في السَّ
ليب؛ وألنَّ هذه احلقيقة أساسيَّة، قيَّم  فجأةً ذات مغزى. قَلْبُ املقاييس هذا، وُلد من رحم الصَّ

ا ملعايير اهللا، ال معايير البشر. بولس خدمته وفقً

َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ
ا يعطيه  َّة، فيميل إلى البحث عمَّ ا للمعايير البشري غالبًا ما يؤدّي غرور االنسان إلى العيش وفقً
َّه مييل إلى جتنُّب اخلِدم الَّتي ال جتلب إمكانيَّةً كبيرة للنجاح. وهنا  سببًا لالفتخار بإجنازاته. كما وأن

َن اخلدمة؟ يُطرح السؤال: ملِ
يُجيب بولس على هذا السؤال بأنَّ "كلَّ شيءٍ هو من اهللا". وعندما يقول بأنَّ "اهللا صالح العالم 
إلهيَّة،  مببادرةٍ  بدأ  كلَّ شيءٍ  أنَّ  يعني  فهذا  املصاحلة"  وأعطانا خدمة  باملسيح،  نفسه  مع 

واالنسان لم يفعل شيئًا ليُعيد نفسه إليه.

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

ليب  دهشة ليُعلن ما فعله اهللا: على الصَّ ليب، استخدم صورةً مُ عندما تكلَّم بولس على الصَّ
الم والوئام بعد فترةٍ  "صالح اهللا العالم مع نفسه باملسيح". تشير العبارة إلى استعادة السَّ
َّة shalom الَّتي كانت تُلقى عادةً  من القطيعة (راجع ١ قور ٧: ١١). هذا ما يذكّرنا بالتحيَّة العبري
الم"، لكنَّها حتمل معنًى أكثر من غياب العداء، أال وهو "االنسجام  ارع؛ وهي تعني "السَّ في الشَّ

والكمال".
عنق  في  أمانة  املصاحلة هي  إنَّ  أي  املصاحلة"،  "أودعنا خدمة  فقد  قد صاحلنا،  اهللا  كان  إن 
املسيحيّ. فخدمته ليست ملكه ليفعل بها كما يشاء، بل هو مؤمتن على وكالة. لذا، كلُّ 

خدمة رسوليَّة حقيقيَّة هي "خدمة مصاحلة".

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

بولس هو "سفير املسيح"، وكانت كلمة "سفير" تعبّر عن احترامٍ كبير، على عكس بعض 
َّام بولس،  املصطلحات األخرى للخدمة كــ "العبد" (٢ قور ٤: ٥)، أو "اخلادم" (٢ قور ٦: ٤). ففي أي
فير احلقّ في التكلُّم بشكلٍ كامل باسم قائده. وأولئك الَّذين يكلّمهم، كانوا يعرفون  كان للسَّ
الم، كانت تسانده سلطة  له. وعندما عمل من أجل السَّ رسِ ا كلمات مُ أنَّ كلماته كانت حقًّ
. هكذا، عندما ناشد بولس اآلخرين لقبول "سالم اهللا"، كان اهللا هو نفسه الَّذي  سيّده كاملةً

يناشدهم من خالل رسوله.

٤صفحة

بسبب محبَّة املسيح. فهو يتصرَّف بشكلٍ مختلفٍ عن اآلخرين، ألنَّ هذا احلبَّ غمره. لذا 
َّانيّ الَّذي امتلكه بكليَّته. يتصرَّف بدافع احلبّ اجمل

َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن يتكلَّم بولس في مكانٍ آخر عن هذه احملبَّة الغامرة: "أمَّ
ن يفصلنا عن محبَّة املسيح؟" (روم ٨: ٣٥).  بعد خطأة، مات املسيح من أجلنا" (روم ٥: ٨)؛ و"مَ

ت خدمته. َّه كان محبوبًا. هذه هي احلقيقة الَّتي طبعَ َّر شخصيًّا بحبّ اهللا، ألن لقد تأث
اهللا  خدَّام  عن  احلديث  خضمّ  ففي  ليب.  بالصَّ فكَّر  طبعه،  الَّذي  احلبَّ  بولس  تذكَّر  عندما 
َّفني، يستشهد بولس مبا سبق وقاله في رسالته األولى: "واحدًا مات عن اجلميع".  احلقيقيّني واملزي
، أنَّ املسيحيَّة بدأت بفعل حبٍّ غير أنانيّ،  َّه بها يتذكَّر، كلَّ يومٍ لم تكن هذه العبارة بال معنى، ألن
ن"؛  عندما رفض يسوع املسيح معيار التمركز حول الذَّات. ففي قلب اإلميان يوجد حرف اجلرّ "عَ

ن الكافِرين" (روم ٥: ٦) ومنهم بولس.  مات املسيح "عن" خطايانا (راجع ١ قور ١٥: ٣) و"عَ

ن  م وقَامَ مِ نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ أَجْ

إن كان يسوع لم يكن أنانيًّا، فما هي سمة املسيحيّ إذًا؟ يجيب بولس بأنّ "واحدًا مات عن 
إذًا ماتوا" (٢ قور ٥: ١٤ب)، "لقد مات عن اجلميع، لكي ال يحيا األحياء بعد  اجلميع، فاجلميع 
د  َّه لم يعُ ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). ما مييّز املسيحيّ هو أن
منشغالً بإجنازاته أو سمعته أو شهرته. أولئك الَّذين ينتمون إلى املسيح يتميَّزون برغبتهم في 
العيش من أجل اآلخرين. قد يعيشون جتربة اختيار اخلدَم الَّتي جتعلهم يشتهرون. لكن إن عادوا 
لم  املسيح  ألنَّ  بطريقته؛  "يُؤسرون"  فسوف  الصحيح،  اههم  اجتّ ليجدوا  يسوع  مثل  إلى 

يختارهم ليكونوا ناجحني، بل ليكونوا أمناء.

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

ليب – ذلك احلدث الَّذي  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ النقطة األساسيَّة في هذه اآلية هي أنَّ الصَّ
ا للنَّظر إلى العالم.  َّة – أعطى بولس طريقةً جديدة متامً ا للمعايير البشري اعتُبر حماقةً وفقً
فعبارة "منذ اآلن" تشير إلى االختبار اجلديد في املسيح الَّذي غيَّر بولس. فهو "ال يعرف أحدًا 
ليب يعني  َّة)، ألنَّ الصَّ ا للمعايير البشري َّة" (باللُّغة اليونانيَّة kata sarka، أي وفقً معرفةً بشري

َّة: "ما عدنا نعرفه كذلك"؛ هذا ما يُبرزه بولس في اآلية التَّالية. نهاية املعايير الدنيوي

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
ا جديدًا" ويرى العالم بطريقة جديدة، ألنَّ "كلَّ شيءٍ  عندما يتَّحد االنسان باملسيح يُصبح "خلقً

لعة على حقائق  الَّذين يفتخرون باملظهر ال مبا في القلب" (٢ قور ٥: ١٢). إنَّ الكنيسة غير املطَّ
حيح وسط اآلراء املتعدّدة املتعلّقة باإلميان  األمور، ستكون غير قادرةٍ عن الدفاع عن اإلميان الصَّ

ته األساسيَّة. مَ قنعة، لن يعرف املسحيّ ما هي سِ املسيحيّ. ومن دون أجوبة مُ
كأساسٍ  تُستخدم  كلمة  هي  بــ"فرصة"،  هنا  تَرجمة  الـمُ  aformên اليونانيَّة  الكلمة 
زمة  َّة. في بعض األحيان، استُخدمت هذه الكلمة للمصادر الالَّ للعمليَّات في احلملة العسكري
وخطوط  الكافية  املوارد  على  يعتمد  فشلها  أو  َّة  العسكري احلملة  جناح  وكان  للحملة. 
اإلمدادات األساسيَّة. هكذا الكنيسة، بالنسبة إلى بولس، تبقى عاجزة عن الدفاع إن تُركت بال 
حمايةٍ ومن دون مؤنٍ أساسيَّة متينة لإلميان. وكأنّ بولس يقول: كيف ميكنني التكلّم على 
عملي كخادمٍ هللا من دون الرُّجوع إلى املبادئ األساسيَّة على اإلطالق؟ فإن فقدت هذا، فقدتُ 

كلَّ شيء! 
مات عن  "واحدًا  بأنّ  قبالً  الكلمات  قد سمعت  قورنتس كانت  أنَّ كنيسة  من  الرغم  على 
َّةً أخرى. قد تبدو طريقة بولس  َّها احتاجت إلى سماع تلك الرسالة األساسيَّة مر اجلميع"، إالَّ أن
ي الرسالة،  في اإلجابة على النقاط، املتنازع عليها في قورنتس، غريبة،إذ ما يهمُّ القارئ أو متلقّ
ق، أكثر من التركيز على ما هو "صحيح". عالوةً على ذلك،  عادةً، هو "النجاح" الَّذي سيتحقَّ
ويعتبرها  القدمية،  البشارة  يقرّر بسهولة رفض  َّه  أن لدرجة  اجلديدة  باألفكار  االنسان  ينبهر 
متهرّئة وال تستحقُّ التكرار. لكنَّ الرَّسول بولس يُبرز هنا الرسالة القدمية في وقتٍ حرجٍ للغاية، 
َّها املعيار الوحيد لتحديد ماهيَّة عالمات الرَّسول احلقيقيّ للمسيح يسوع؛ وزاد معركته  ألن

هي حقيقة من "مات من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١١).

لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ
ا ذكرها بولس ألنَّ آخرين قالوا  ا عن املبادئ الَّتي حدَّدت عمل بولس، ورمبَّ تعطي هذه اآلية انطباعً
َّه لم يكن "منتشيًا" مبا فيه الكفاية. ففي الواقع، كلمة "مجانني" هنا هي في األصل اليونانيّ  إن
"منتشيًا" (exestêmen). فإن كان بولس "منتشيًا" فذلك بينه وبني اهللا، وهو ال يعرض إجنازاته 
ق تقدُّمه. ال يبحث بولس عن الصدارة، ألنَّ خدمته هي "هللا" و"لآلخرين"،  أمام اآلخرين ليحقّ

ورفضٌ لألنانيَّة.

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

ما الَّذي جعل بولس يرفض معايير ثقافة مجتمع قورنتس؟ "محبَّة اهللا الَّتي تأسره". الفعل 
م هنا "تأسرنا"، الفتٌ للنَّظر؛ فهو يعني "حتجزنا" أو "تدفعنا". كان  ترجَ اليونانيّ sunechei الـمُ
رَ"  ن قِبَل سلطةٍ عليا. وبولس قد "احتُجزَ" أو "أُسِ ز مِ حتَجَ هذا الفعل يُستخدم للسجني الـمُ

. لكن في نظر اهللا، األقوى هو من يغفر وال ينتقم؛ من  ، واالتّكال على صيَّادي سمك فشلٌ حماقةٌ
يرضى بالتضحية بدل القهر والتدمير.

كان أهل قورنتس قد سمعوا قبالً أنَّ املسيح: "مات عن اجلميع" (٢ قور ٥: ١٥)، في الرسالة األولى 
َّل زيارةٍ قام بها الرَّسول بولس إلى  الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إليهم (راجع ١ قور ١٥: ٣). ففي أو
اعة للمسيح يسوع.  قورنتس، كانت تلك الرسالة البسيطة هي الَّتي حملت اجلماعة على الطَّ
َّاتٍ من قَبل، ملاذا يعود بولس إلى طرح  فإن كان أهل قورنتس قد سمعوا هذه الكلمات عدَّة مر

املوضوع في رسالته الثَّانية؟ 
َّه ليس رسوالً حقيقيًّا للمسيح (٢ قور ٢: ١٤–٧: ٤)،  في دفاعه عن رسوليَّته جتاه الَّذين يقولون إن
ًا، والَّتي يجب أن يعرفها كلُّ مسيحيٍّ عن ظهر  يفاجئنا القدّيس بولس بالكلمات الَّتي قالها مرار
ر  قلب: "ما من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١٤). وما ذلك إالَّ ليذكّر أهل قورنتس بصلب محتوى ما يبشّ
به كرسول. وإن كان "اهللا صالح العالم مع نفسه باملسيح" (٢ قور ٥: ١٩)، فهذا أقوى بيانٍ 

للبشارة املسيحيَّة في العهد اجلديد.

شرح اآليات
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
ة عن اإلميان  َّه اندسَّ في اجلماعة من جاؤوا بأفكارهم اخلاصَّ إحتار أهل قورنتس في أمرهم ألن
املسيحيّ. فباتوا ال يعرفون مباذا عليهم أن يؤمنوا، بعد أن سمعوا االدّعاءات املضادَّة لتعليم 
َّهم خدَّام املسيح احلقيقيّون. فالبعض "يقيسون أنفسهم  بولس، من أولئك الَّذين يزعمون أن
بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، ويحكمون على اآلخرين من خالل مظهرهم اخلارجيّ (٢ قور ٥: ١٢). 
َّه ميكن التعرُّف إلى رسل املسيح  ة أن على ما يبدو، زعموا أنَّ لديهم موهبة الرُّوح القدس، بحجَّ
احلقيقيّني من خالل مظاهر القوَّة املرئيَّة. فرسولٌ متواضع مثل بولس ال ميكنه أن يكون ذا ثقة 
َّه رجلٌ  َّه ال ميلك قوَّةً خارجيَّة خارقة. لذا كان على بولس أن يدافع عن نفسه ضدَّ التهمة بأن ألن

دنيويّ ال روحيّ (راجع ٢ قور ١: ١٧؛ ٥: ١٦؛ ١٠: ٣، ٤).
َّه رأى أنَّ أهل قورنتس سيفقدون  لم يدافع بولس عن نفسه جتاه معارضيه ليبرّر نفسه، بل ألن
ا. فبالنسبة إلى بولس، كان على الكنيسة أن تفهم  اههم بسهولةٍ إن لم يعطِ جوابًا صحيحً اجتّ
ا جتلٍّ "لضمائرهم" (٢ قور ٥: ١١).  لم بأنَّ ما يقوله بولس "املعروف لدى اهللا" هو أيضً وتكون على عِ

رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ
لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ

بعد ذلك، يضيف بولس: "لسنا نعود فنوصيكم بأنفسنا، بل نعطيكم فرصةً لالفتخار بنا جتاه 

   



(٢ قور ٥: ١١-٢١)
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ

لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ
لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

م وقَامَ  نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ ن أَجْ مِ

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

مقدّمة
ل في األحد اجلديد برسالة القدّيس بولس الثَّانية إلى أهل قورنتس (٥: ١١-٢١) وموضوعها  نتأمَّ
َن يبحث عن طرائق  األساسيّ نقل البشرى. ليس اإلميان بقيامة يسوع مسألةً سهلةً أو جليَّةً ملِ
َّة" (٢ قور ٥: ١٦). لذا يشرح  يها مار بولس: "معرفةً بشري عقليَّةٍ أو عمليَّة للبرهان، أو كما يسمّ
القدّيس بولس أنَّ اإلميان قبل كلّ شيءٍ هو مسألةٌ شخصيَّة تُقاس مدى قوَّتها أو ضعفها مبدى 
ليب  ، والصَّ العالقة مع اهللا، حتَّى ولو تناقض ذلك مع منطق البشر: فالغفران برأيهم ضعفٌ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
َّة.  املسيح "الَّذي ما عرفَ اخلطيئة"، قَبِلَ أن يكون "خطيئةً من أجلنا" وحمل ثقل خطايا البشري
ًا، إذ  ب في عينَي اآلب أبرار بَنا موضعه، فنُحسَ سب بني اخلطأة، ليهَ نا، وحُ أخذ املسيح موضعَ
َّه عرضٌ فريدٌ ورائع يكشف عن خبرة الرَّسول بولس  َّ اهللا". إن "نصير نحن فيه (في املسيح) بر

ب. قِ ا على عَ الفائقة مع صليب يسوع املسيح الَّذي قلب حياته رأسً

خالصة روحيّة
في رسالة األحد اجلديد (٢ قور ٥: ١١-٢١)، يدعونا القدّيس بولس إلى مراجعة حياتنا مراجعةً 
للعالقة مع اهللا  الداخليّ  فالبُعد  املسيحيَّة.  تتميمنا موجبات رسالتنا  وافية حول مدى 
يعطينا قوَّةً فائقة متكّننا من القيام بخطواتٍ جبَّارة قد يرى فيها النَّاس، أحيانًا، ضربًا من 
د إلى "محبَّة  اجلنون. يكفي النَّظر إلى حياة القدّيسني لنفهم هذا النَّوع من اجلنون املستنِ
املسيح" (٢ قور ٥: ١٤)، ووفق هذا املنطق "لم يحيَوا ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من 
موا  أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). وهم بفعلهم هذا كانوا "سفراء املسيح" (٢ قور ٥: ٢٠) إذ عمَّ

منطق املصاحلة ودعوا إليه في كلّ ما قاموا به.
عندما دخل يسوع واجتاز "واألبواب مغلقة" ليخرق باب قلب توما الرَّسول املغلق "ويثبّته 
اجملتمعني  منح  اجلديد)،  األحد  قدَّاس  خدمة  في  البدء  (صالة  قيامته"  بسرّ  اإلميان  على 
الم" (يو٢٠: ٢٦)؛ الَّذي امتدَّ إلينا عندما أودعنا اهللا به "خدمة املصاحلة" (٢ قور ٥: ١٩)،  "السَّ
 ،(٣٥  :١٢ (لو  مشدودة"  وأوساطهم  سيّدهم  عودة  "ينتظرون  الَّذين  "سفراءه"  لنصبح 
ومصابيحهم مضاءَة (متَّى ٢٥: ٤)، عندما "يأتي يومه باجملد طالعٌ من بحر النُّور في خفق 
ٌ من نور" (حلن البخور في خدمة قدَّاس األحد اجلديد). نصرٍ حيٍّ يعلو هامات الدهور إذ هو نور

٥صفحة

ا أصبحت  دِ نفعً َّة، والقيم الَّتي لم جتُ ا لم يعد ذا أولوي ابق مهمًّ قد صار جديدًا". فما كان في السَّ
ليب؛ وألنَّ هذه احلقيقة أساسيَّة، قيَّم  فجأةً ذات مغزى. قَلْبُ املقاييس هذا، وُلد من رحم الصَّ

ا ملعايير اهللا، ال معايير البشر. بولس خدمته وفقً

َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ
ا يعطيه  َّة، فيميل إلى البحث عمَّ ا للمعايير البشري غالبًا ما يؤدّي غرور االنسان إلى العيش وفقً
َّه مييل إلى جتنُّب اخلِدم الَّتي ال جتلب إمكانيَّةً كبيرة للنجاح. وهنا  سببًا لالفتخار بإجنازاته. كما وأن

َن اخلدمة؟ يُطرح السؤال: ملِ
يُجيب بولس على هذا السؤال بأنَّ "كلَّ شيءٍ هو من اهللا". وعندما يقول بأنَّ "اهللا صالح العالم 
إلهيَّة،  مببادرةٍ  بدأ  كلَّ شيءٍ  أنَّ  يعني  فهذا  املصاحلة"  وأعطانا خدمة  باملسيح،  نفسه  مع 

واالنسان لم يفعل شيئًا ليُعيد نفسه إليه.

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

ليب  دهشة ليُعلن ما فعله اهللا: على الصَّ ليب، استخدم صورةً مُ عندما تكلَّم بولس على الصَّ
الم والوئام بعد فترةٍ  "صالح اهللا العالم مع نفسه باملسيح". تشير العبارة إلى استعادة السَّ
َّة shalom الَّتي كانت تُلقى عادةً  من القطيعة (راجع ١ قور ٧: ١١). هذا ما يذكّرنا بالتحيَّة العبري
الم"، لكنَّها حتمل معنًى أكثر من غياب العداء، أال وهو "االنسجام  ارع؛ وهي تعني "السَّ في الشَّ

والكمال".
عنق  في  أمانة  املصاحلة هي  إنَّ  أي  املصاحلة"،  "أودعنا خدمة  فقد  قد صاحلنا،  اهللا  كان  إن 
املسيحيّ. فخدمته ليست ملكه ليفعل بها كما يشاء، بل هو مؤمتن على وكالة. لذا، كلُّ 

خدمة رسوليَّة حقيقيَّة هي "خدمة مصاحلة".

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

بولس هو "سفير املسيح"، وكانت كلمة "سفير" تعبّر عن احترامٍ كبير، على عكس بعض 
َّام بولس،  املصطلحات األخرى للخدمة كــ "العبد" (٢ قور ٤: ٥)، أو "اخلادم" (٢ قور ٦: ٤). ففي أي
فير احلقّ في التكلُّم بشكلٍ كامل باسم قائده. وأولئك الَّذين يكلّمهم، كانوا يعرفون  كان للسَّ
الم، كانت تسانده سلطة  له. وعندما عمل من أجل السَّ رسِ ا كلمات مُ أنَّ كلماته كانت حقًّ
. هكذا، عندما ناشد بولس اآلخرين لقبول "سالم اهللا"، كان اهللا هو نفسه الَّذي  سيّده كاملةً

يناشدهم من خالل رسوله.

بسبب محبَّة املسيح. فهو يتصرَّف بشكلٍ مختلفٍ عن اآلخرين، ألنَّ هذا احلبَّ غمره. لذا 
َّانيّ الَّذي امتلكه بكليَّته. يتصرَّف بدافع احلبّ اجمل

َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن يتكلَّم بولس في مكانٍ آخر عن هذه احملبَّة الغامرة: "أمَّ
ن يفصلنا عن محبَّة املسيح؟" (روم ٨: ٣٥).  بعد خطأة، مات املسيح من أجلنا" (روم ٥: ٨)؛ و"مَ

ت خدمته. َّه كان محبوبًا. هذه هي احلقيقة الَّتي طبعَ َّر شخصيًّا بحبّ اهللا، ألن لقد تأث
اهللا  خدَّام  عن  احلديث  خضمّ  ففي  ليب.  بالصَّ فكَّر  طبعه،  الَّذي  احلبَّ  بولس  تذكَّر  عندما 
َّفني، يستشهد بولس مبا سبق وقاله في رسالته األولى: "واحدًا مات عن اجلميع".  احلقيقيّني واملزي
، أنَّ املسيحيَّة بدأت بفعل حبٍّ غير أنانيّ،  َّه بها يتذكَّر، كلَّ يومٍ لم تكن هذه العبارة بال معنى، ألن
ن"؛  عندما رفض يسوع املسيح معيار التمركز حول الذَّات. ففي قلب اإلميان يوجد حرف اجلرّ "عَ

ن الكافِرين" (روم ٥: ٦) ومنهم بولس.  مات املسيح "عن" خطايانا (راجع ١ قور ١٥: ٣) و"عَ

ن  م وقَامَ مِ نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ أَجْ

إن كان يسوع لم يكن أنانيًّا، فما هي سمة املسيحيّ إذًا؟ يجيب بولس بأنّ "واحدًا مات عن 
إذًا ماتوا" (٢ قور ٥: ١٤ب)، "لقد مات عن اجلميع، لكي ال يحيا األحياء بعد  اجلميع، فاجلميع 
د  َّه لم يعُ ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). ما مييّز املسيحيّ هو أن
منشغالً بإجنازاته أو سمعته أو شهرته. أولئك الَّذين ينتمون إلى املسيح يتميَّزون برغبتهم في 
العيش من أجل اآلخرين. قد يعيشون جتربة اختيار اخلدَم الَّتي جتعلهم يشتهرون. لكن إن عادوا 
لم  املسيح  ألنَّ  بطريقته؛  "يُؤسرون"  فسوف  الصحيح،  اههم  اجتّ ليجدوا  يسوع  مثل  إلى 

يختارهم ليكونوا ناجحني، بل ليكونوا أمناء.

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

ليب – ذلك احلدث الَّذي  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ النقطة األساسيَّة في هذه اآلية هي أنَّ الصَّ
ا للنَّظر إلى العالم.  َّة – أعطى بولس طريقةً جديدة متامً ا للمعايير البشري اعتُبر حماقةً وفقً
فعبارة "منذ اآلن" تشير إلى االختبار اجلديد في املسيح الَّذي غيَّر بولس. فهو "ال يعرف أحدًا 
ليب يعني  َّة)، ألنَّ الصَّ ا للمعايير البشري َّة" (باللُّغة اليونانيَّة kata sarka، أي وفقً معرفةً بشري

َّة: "ما عدنا نعرفه كذلك"؛ هذا ما يُبرزه بولس في اآلية التَّالية. نهاية املعايير الدنيوي

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
ا جديدًا" ويرى العالم بطريقة جديدة، ألنَّ "كلَّ شيءٍ  عندما يتَّحد االنسان باملسيح يُصبح "خلقً

لعة على حقائق  الَّذين يفتخرون باملظهر ال مبا في القلب" (٢ قور ٥: ١٢). إنَّ الكنيسة غير املطَّ
حيح وسط اآلراء املتعدّدة املتعلّقة باإلميان  األمور، ستكون غير قادرةٍ عن الدفاع عن اإلميان الصَّ

ته األساسيَّة. مَ قنعة، لن يعرف املسحيّ ما هي سِ املسيحيّ. ومن دون أجوبة مُ
كأساسٍ  تُستخدم  كلمة  هي  بــ"فرصة"،  هنا  تَرجمة  الـمُ  aformên اليونانيَّة  الكلمة 
زمة  َّة. في بعض األحيان، استُخدمت هذه الكلمة للمصادر الالَّ للعمليَّات في احلملة العسكري
وخطوط  الكافية  املوارد  على  يعتمد  فشلها  أو  َّة  العسكري احلملة  جناح  وكان  للحملة. 
اإلمدادات األساسيَّة. هكذا الكنيسة، بالنسبة إلى بولس، تبقى عاجزة عن الدفاع إن تُركت بال 
حمايةٍ ومن دون مؤنٍ أساسيَّة متينة لإلميان. وكأنّ بولس يقول: كيف ميكنني التكلّم على 
عملي كخادمٍ هللا من دون الرُّجوع إلى املبادئ األساسيَّة على اإلطالق؟ فإن فقدت هذا، فقدتُ 

كلَّ شيء! 
مات عن  "واحدًا  بأنّ  قبالً  الكلمات  قد سمعت  قورنتس كانت  أنَّ كنيسة  من  الرغم  على 
َّةً أخرى. قد تبدو طريقة بولس  َّها احتاجت إلى سماع تلك الرسالة األساسيَّة مر اجلميع"، إالَّ أن
ي الرسالة،  في اإلجابة على النقاط، املتنازع عليها في قورنتس، غريبة،إذ ما يهمُّ القارئ أو متلقّ
ق، أكثر من التركيز على ما هو "صحيح". عالوةً على ذلك،  عادةً، هو "النجاح" الَّذي سيتحقَّ
ويعتبرها  القدمية،  البشارة  يقرّر بسهولة رفض  َّه  أن لدرجة  اجلديدة  باألفكار  االنسان  ينبهر 
متهرّئة وال تستحقُّ التكرار. لكنَّ الرَّسول بولس يُبرز هنا الرسالة القدمية في وقتٍ حرجٍ للغاية، 
َّها املعيار الوحيد لتحديد ماهيَّة عالمات الرَّسول احلقيقيّ للمسيح يسوع؛ وزاد معركته  ألن

هي حقيقة من "مات من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١١).

لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ
ا ذكرها بولس ألنَّ آخرين قالوا  ا عن املبادئ الَّتي حدَّدت عمل بولس، ورمبَّ تعطي هذه اآلية انطباعً
َّه لم يكن "منتشيًا" مبا فيه الكفاية. ففي الواقع، كلمة "مجانني" هنا هي في األصل اليونانيّ  إن
"منتشيًا" (exestêmen). فإن كان بولس "منتشيًا" فذلك بينه وبني اهللا، وهو ال يعرض إجنازاته 
ق تقدُّمه. ال يبحث بولس عن الصدارة، ألنَّ خدمته هي "هللا" و"لآلخرين"،  أمام اآلخرين ليحقّ

ورفضٌ لألنانيَّة.

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

ما الَّذي جعل بولس يرفض معايير ثقافة مجتمع قورنتس؟ "محبَّة اهللا الَّتي تأسره". الفعل 
م هنا "تأسرنا"، الفتٌ للنَّظر؛ فهو يعني "حتجزنا" أو "تدفعنا". كان  ترجَ اليونانيّ sunechei الـمُ
رَ"  ن قِبَل سلطةٍ عليا. وبولس قد "احتُجزَ" أو "أُسِ ز مِ حتَجَ هذا الفعل يُستخدم للسجني الـمُ

. لكن في نظر اهللا، األقوى هو من يغفر وال ينتقم؛ من  ، واالتّكال على صيَّادي سمك فشلٌ حماقةٌ
يرضى بالتضحية بدل القهر والتدمير.

كان أهل قورنتس قد سمعوا قبالً أنَّ املسيح: "مات عن اجلميع" (٢ قور ٥: ١٥)، في الرسالة األولى 
َّل زيارةٍ قام بها الرَّسول بولس إلى  الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إليهم (راجع ١ قور ١٥: ٣). ففي أو
اعة للمسيح يسوع.  قورنتس، كانت تلك الرسالة البسيطة هي الَّتي حملت اجلماعة على الطَّ
َّاتٍ من قَبل، ملاذا يعود بولس إلى طرح  فإن كان أهل قورنتس قد سمعوا هذه الكلمات عدَّة مر

املوضوع في رسالته الثَّانية؟ 
َّه ليس رسوالً حقيقيًّا للمسيح (٢ قور ٢: ١٤–٧: ٤)،  في دفاعه عن رسوليَّته جتاه الَّذين يقولون إن
ًا، والَّتي يجب أن يعرفها كلُّ مسيحيٍّ عن ظهر  يفاجئنا القدّيس بولس بالكلمات الَّتي قالها مرار
ر  قلب: "ما من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١٤). وما ذلك إالَّ ليذكّر أهل قورنتس بصلب محتوى ما يبشّ
به كرسول. وإن كان "اهللا صالح العالم مع نفسه باملسيح" (٢ قور ٥: ١٩)، فهذا أقوى بيانٍ 

للبشارة املسيحيَّة في العهد اجلديد.

شرح اآليات
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
ة عن اإلميان  َّه اندسَّ في اجلماعة من جاؤوا بأفكارهم اخلاصَّ إحتار أهل قورنتس في أمرهم ألن
املسيحيّ. فباتوا ال يعرفون مباذا عليهم أن يؤمنوا، بعد أن سمعوا االدّعاءات املضادَّة لتعليم 
َّهم خدَّام املسيح احلقيقيّون. فالبعض "يقيسون أنفسهم  بولس، من أولئك الَّذين يزعمون أن
بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، ويحكمون على اآلخرين من خالل مظهرهم اخلارجيّ (٢ قور ٥: ١٢). 
َّه ميكن التعرُّف إلى رسل املسيح  ة أن على ما يبدو، زعموا أنَّ لديهم موهبة الرُّوح القدس، بحجَّ
احلقيقيّني من خالل مظاهر القوَّة املرئيَّة. فرسولٌ متواضع مثل بولس ال ميكنه أن يكون ذا ثقة 
َّه رجلٌ  َّه ال ميلك قوَّةً خارجيَّة خارقة. لذا كان على بولس أن يدافع عن نفسه ضدَّ التهمة بأن ألن

دنيويّ ال روحيّ (راجع ٢ قور ١: ١٧؛ ٥: ١٦؛ ١٠: ٣، ٤).
َّه رأى أنَّ أهل قورنتس سيفقدون  لم يدافع بولس عن نفسه جتاه معارضيه ليبرّر نفسه، بل ألن
ا. فبالنسبة إلى بولس، كان على الكنيسة أن تفهم  اههم بسهولةٍ إن لم يعطِ جوابًا صحيحً اجتّ
ا جتلٍّ "لضمائرهم" (٢ قور ٥: ١١).  لم بأنَّ ما يقوله بولس "املعروف لدى اهللا" هو أيضً وتكون على عِ

رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ
لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ

بعد ذلك، يضيف بولس: "لسنا نعود فنوصيكم بأنفسنا، بل نعطيكم فرصةً لالفتخار بنا جتاه 

   



(٢ قور ٥: ١١-٢١)
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ

لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ
لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

م وقَامَ  نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ ن أَجْ مِ

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ

مقدّمة
ل في األحد اجلديد برسالة القدّيس بولس الثَّانية إلى أهل قورنتس (٥: ١١-٢١) وموضوعها  نتأمَّ
َن يبحث عن طرائق  األساسيّ نقل البشرى. ليس اإلميان بقيامة يسوع مسألةً سهلةً أو جليَّةً ملِ
َّة" (٢ قور ٥: ١٦). لذا يشرح  يها مار بولس: "معرفةً بشري عقليَّةٍ أو عمليَّة للبرهان، أو كما يسمّ
القدّيس بولس أنَّ اإلميان قبل كلّ شيءٍ هو مسألةٌ شخصيَّة تُقاس مدى قوَّتها أو ضعفها مبدى 
ليب  ، والصَّ العالقة مع اهللا، حتَّى ولو تناقض ذلك مع منطق البشر: فالغفران برأيهم ضعفٌ

٦صفحة

َّ اهللا. نُ فِيهِ بِر يرَ نَحْ نَا، لِنَصِ لِ نْ أَجْ طِيئَةً مِ لَهُ اهللاُ خَ عَ طِيئَة، جَ رَفَ الـخَ ا عَ ٢١ إِنَّ الَّذي مَ
َّة.  املسيح "الَّذي ما عرفَ اخلطيئة"، قَبِلَ أن يكون "خطيئةً من أجلنا" وحمل ثقل خطايا البشري
ًا، إذ  ب في عينَي اآلب أبرار بَنا موضعه، فنُحسَ سب بني اخلطأة، ليهَ نا، وحُ أخذ املسيح موضعَ
َّه عرضٌ فريدٌ ورائع يكشف عن خبرة الرَّسول بولس  َّ اهللا". إن "نصير نحن فيه (في املسيح) بر

ب. قِ ا على عَ الفائقة مع صليب يسوع املسيح الَّذي قلب حياته رأسً

خالصة روحيّة
في رسالة األحد اجلديد (٢ قور ٥: ١١-٢١)، يدعونا القدّيس بولس إلى مراجعة حياتنا مراجعةً 
للعالقة مع اهللا  الداخليّ  فالبُعد  املسيحيَّة.  تتميمنا موجبات رسالتنا  وافية حول مدى 
يعطينا قوَّةً فائقة متكّننا من القيام بخطواتٍ جبَّارة قد يرى فيها النَّاس، أحيانًا، ضربًا من 
د إلى "محبَّة  اجلنون. يكفي النَّظر إلى حياة القدّيسني لنفهم هذا النَّوع من اجلنون املستنِ
املسيح" (٢ قور ٥: ١٤)، ووفق هذا املنطق "لم يحيَوا ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من 
موا  أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). وهم بفعلهم هذا كانوا "سفراء املسيح" (٢ قور ٥: ٢٠) إذ عمَّ

منطق املصاحلة ودعوا إليه في كلّ ما قاموا به.
عندما دخل يسوع واجتاز "واألبواب مغلقة" ليخرق باب قلب توما الرَّسول املغلق "ويثبّته 
اجملتمعني  منح  اجلديد)،  األحد  قدَّاس  خدمة  في  البدء  (صالة  قيامته"  بسرّ  اإلميان  على 
الم" (يو٢٠: ٢٦)؛ الَّذي امتدَّ إلينا عندما أودعنا اهللا به "خدمة املصاحلة" (٢ قور ٥: ١٩)،  "السَّ
 ،(٣٥  :١٢ (لو  مشدودة"  وأوساطهم  سيّدهم  عودة  "ينتظرون  الَّذين  "سفراءه"  لنصبح 
ومصابيحهم مضاءَة (متَّى ٢٥: ٤)، عندما "يأتي يومه باجملد طالعٌ من بحر النُّور في خفق 
ٌ من نور" (حلن البخور في خدمة قدَّاس األحد اجلديد). نصرٍ حيٍّ يعلو هامات الدهور إذ هو نور

ا أصبحت  دِ نفعً َّة، والقيم الَّتي لم جتُ ا لم يعد ذا أولوي ابق مهمًّ قد صار جديدًا". فما كان في السَّ
ليب؛ وألنَّ هذه احلقيقة أساسيَّة، قيَّم  فجأةً ذات مغزى. قَلْبُ املقاييس هذا، وُلد من رحم الصَّ

ا ملعايير اهللا، ال معايير البشر. بولس خدمته وفقً

َة؛ احلَ صَ ةَ الـمُ دْمَ انَا خِ طَ يح، وأَعْ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ َنَا مَ احلَ نَ اهللا، الَّذي صَ وَ مِ يءٍ هُ ١٨ وكُلُّ شَ
ا يعطيه  َّة، فيميل إلى البحث عمَّ ا للمعايير البشري غالبًا ما يؤدّي غرور االنسان إلى العيش وفقً
َّه مييل إلى جتنُّب اخلِدم الَّتي ال جتلب إمكانيَّةً كبيرة للنجاح. وهنا  سببًا لالفتخار بإجنازاته. كما وأن

َن اخلدمة؟ يُطرح السؤال: ملِ
يُجيب بولس على هذا السؤال بأنَّ "كلَّ شيءٍ هو من اهللا". وعندما يقول بأنَّ "اهللا صالح العالم 
إلهيَّة،  مببادرةٍ  بدأ  كلَّ شيءٍ  أنَّ  يعني  فهذا  املصاحلة"  وأعطانا خدمة  باملسيح،  نفسه  مع 

واالنسان لم يفعل شيئًا ليُعيد نفسه إليه.

ةَ  نَا كَلِمَ م، وأَوْدَعَ َّتِهِ لى زَال بِ النَّاسَ عَ اسِ يح، ولَمْ يُحَ سِ هِ بِالـمَ سِ عَ نَفْ الَمَ مَ الَحَ العَ َنَّ اهللاَ صَ ١٩ أل
َة. احلَ صَ الـمُ

ليب  دهشة ليُعلن ما فعله اهللا: على الصَّ ليب، استخدم صورةً مُ عندما تكلَّم بولس على الصَّ
الم والوئام بعد فترةٍ  "صالح اهللا العالم مع نفسه باملسيح". تشير العبارة إلى استعادة السَّ
َّة shalom الَّتي كانت تُلقى عادةً  من القطيعة (راجع ١ قور ٧: ١١). هذا ما يذكّرنا بالتحيَّة العبري
الم"، لكنَّها حتمل معنًى أكثر من غياب العداء، أال وهو "االنسجام  ارع؛ وهي تعني "السَّ في الشَّ

والكمال".
عنق  في  أمانة  املصاحلة هي  إنَّ  أي  املصاحلة"،  "أودعنا خدمة  فقد  قد صاحلنا،  اهللا  كان  إن 
املسيحيّ. فخدمته ليست ملكه ليفعل بها كما يشاء، بل هو مؤمتن على وكالة. لذا، كلُّ 

خدمة رسوليَّة حقيقيَّة هي "خدمة مصاحلة".

مِ  بِاسْ َلُكُم  أ نَسْ فَ تِنَا.  طَ بِوَاسِ وكُم  يَدْعُ هُ  سَ نَفْ اهللاَ  َنَّ  وكَأ يح،  سِ الـمَ رَاءُ  فَ سُ نُ  نَحْ فَ إِذًا   ٢٠
عَ اهللا! ُوا مَ احلَ يح: تَصَ سِ الـمَ

بولس هو "سفير املسيح"، وكانت كلمة "سفير" تعبّر عن احترامٍ كبير، على عكس بعض 
َّام بولس،  املصطلحات األخرى للخدمة كــ "العبد" (٢ قور ٤: ٥)، أو "اخلادم" (٢ قور ٦: ٤). ففي أي
فير احلقّ في التكلُّم بشكلٍ كامل باسم قائده. وأولئك الَّذين يكلّمهم، كانوا يعرفون  كان للسَّ
الم، كانت تسانده سلطة  له. وعندما عمل من أجل السَّ رسِ ا كلمات مُ أنَّ كلماته كانت حقًّ
. هكذا، عندما ناشد بولس اآلخرين لقبول "سالم اهللا"، كان اهللا هو نفسه الَّذي  سيّده كاملةً

يناشدهم من خالل رسوله.

بسبب محبَّة املسيح. فهو يتصرَّف بشكلٍ مختلفٍ عن اآلخرين، ألنَّ هذا احلبَّ غمره. لذا 
َّانيّ الَّذي امتلكه بكليَّته. يتصرَّف بدافع احلبّ اجمل

َّنا، حني كنَّا  ا اهللا فأثبت محبَّته لنا بأن يتكلَّم بولس في مكانٍ آخر عن هذه احملبَّة الغامرة: "أمَّ
ن يفصلنا عن محبَّة املسيح؟" (روم ٨: ٣٥).  بعد خطأة، مات املسيح من أجلنا" (روم ٥: ٨)؛ و"مَ

ت خدمته. َّه كان محبوبًا. هذه هي احلقيقة الَّتي طبعَ َّر شخصيًّا بحبّ اهللا، ألن لقد تأث
اهللا  خدَّام  عن  احلديث  خضمّ  ففي  ليب.  بالصَّ فكَّر  طبعه،  الَّذي  احلبَّ  بولس  تذكَّر  عندما 
َّفني، يستشهد بولس مبا سبق وقاله في رسالته األولى: "واحدًا مات عن اجلميع".  احلقيقيّني واملزي
، أنَّ املسيحيَّة بدأت بفعل حبٍّ غير أنانيّ،  َّه بها يتذكَّر، كلَّ يومٍ لم تكن هذه العبارة بال معنى، ألن
ن"؛  عندما رفض يسوع املسيح معيار التمركز حول الذَّات. ففي قلب اإلميان يوجد حرف اجلرّ "عَ

ن الكافِرين" (روم ٥: ٦) ومنهم بولس.  مات املسيح "عن" خطايانا (راجع ١ قور ١٥: ٣) و"عَ

ن  م وقَامَ مِ نْهُ اتَ عَ م، بَلْ لِلَّذي مَ هِ سِ ْفُ َن دُ أل نْ بَعْ يَاءُ مِ َحْ يَا األ يع، لِكَي ال يَحْ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دْ مَ ١٥ لَقَ
م. لِهِ أَجْ

إن كان يسوع لم يكن أنانيًّا، فما هي سمة املسيحيّ إذًا؟ يجيب بولس بأنّ "واحدًا مات عن 
إذًا ماتوا" (٢ قور ٥: ١٤ب)، "لقد مات عن اجلميع، لكي ال يحيا األحياء بعد  اجلميع، فاجلميع 
د  َّه لم يعُ ألنفسهم، بل للَّذي مات عنهم وقام من أجلهم" (٢ قور ٥: ١٥). ما مييّز املسيحيّ هو أن
منشغالً بإجنازاته أو سمعته أو شهرته. أولئك الَّذين ينتمون إلى املسيح يتميَّزون برغبتهم في 
العيش من أجل اآلخرين. قد يعيشون جتربة اختيار اخلدَم الَّتي جتعلهم يشتهرون. لكن إن عادوا 
لم  املسيح  ألنَّ  بطريقته؛  "يُؤسرون"  فسوف  الصحيح،  اههم  اجتّ ليجدوا  يسوع  مثل  إلى 

يختارهم ليكونوا ناجحني، بل ليكونوا أمناء.

َّة،  ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ يحَ مَ سِ رَفْنَا الـمَ َّة، وإِنْ كُنَّا قَدْ عَ ي رِ ةً بَشَ فَ رِ عْ دًا مَ رِفُ أَحَ نُ ال نَعْ نْذُ اآلنَ نَحْ مُ ١٦ إِذًا فَ
. هُ كَذلِكَ فُ رِ دْنَا نَعْ ا عُ اآلنَ مَ فَ

ليب – ذلك احلدث الَّذي  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ النقطة األساسيَّة في هذه اآلية هي أنَّ الصَّ
ا للنَّظر إلى العالم.  َّة – أعطى بولس طريقةً جديدة متامً ا للمعايير البشري اعتُبر حماقةً وفقً
فعبارة "منذ اآلن" تشير إلى االختبار اجلديد في املسيح الَّذي غيَّر بولس. فهو "ال يعرف أحدًا 
ليب يعني  َّة)، ألنَّ الصَّ ا للمعايير البشري َّة" (باللُّغة اليونانيَّة kata sarka، أي وفقً معرفةً بشري

َّة: "ما عدنا نعرفه كذلك"؛ هذا ما يُبرزه بولس في اآلية التَّالية. نهاية املعايير الدنيوي

دِيدًا. يءٍ جَ ارَ كُلُّ شَ دِمي، وصَ دْ زَالَ القَ دِيد: لَقَ لْقٌ جَ وَ خَ هُ يحِ فَ سِ دٌ في الـمَ ١٧ إِذًا، إِنْ كَانَ أَحَ
ا جديدًا" ويرى العالم بطريقة جديدة، ألنَّ "كلَّ شيءٍ  عندما يتَّحد االنسان باملسيح يُصبح "خلقً

لعة على حقائق  الَّذين يفتخرون باملظهر ال مبا في القلب" (٢ قور ٥: ١٢). إنَّ الكنيسة غير املطَّ
حيح وسط اآلراء املتعدّدة املتعلّقة باإلميان  األمور، ستكون غير قادرةٍ عن الدفاع عن اإلميان الصَّ

ته األساسيَّة. مَ قنعة، لن يعرف املسحيّ ما هي سِ املسيحيّ. ومن دون أجوبة مُ
كأساسٍ  تُستخدم  كلمة  هي  بــ"فرصة"،  هنا  تَرجمة  الـمُ  aformên اليونانيَّة  الكلمة 
زمة  َّة. في بعض األحيان، استُخدمت هذه الكلمة للمصادر الالَّ للعمليَّات في احلملة العسكري
وخطوط  الكافية  املوارد  على  يعتمد  فشلها  أو  َّة  العسكري احلملة  جناح  وكان  للحملة. 
اإلمدادات األساسيَّة. هكذا الكنيسة، بالنسبة إلى بولس، تبقى عاجزة عن الدفاع إن تُركت بال 
حمايةٍ ومن دون مؤنٍ أساسيَّة متينة لإلميان. وكأنّ بولس يقول: كيف ميكنني التكلّم على 
عملي كخادمٍ هللا من دون الرُّجوع إلى املبادئ األساسيَّة على اإلطالق؟ فإن فقدت هذا، فقدتُ 

كلَّ شيء! 
مات عن  "واحدًا  بأنّ  قبالً  الكلمات  قد سمعت  قورنتس كانت  أنَّ كنيسة  من  الرغم  على 
َّةً أخرى. قد تبدو طريقة بولس  َّها احتاجت إلى سماع تلك الرسالة األساسيَّة مر اجلميع"، إالَّ أن
ي الرسالة،  في اإلجابة على النقاط، املتنازع عليها في قورنتس، غريبة،إذ ما يهمُّ القارئ أو متلقّ
ق، أكثر من التركيز على ما هو "صحيح". عالوةً على ذلك،  عادةً، هو "النجاح" الَّذي سيتحقَّ
ويعتبرها  القدمية،  البشارة  يقرّر بسهولة رفض  َّه  أن لدرجة  اجلديدة  باألفكار  االنسان  ينبهر 
متهرّئة وال تستحقُّ التكرار. لكنَّ الرَّسول بولس يُبرز هنا الرسالة القدمية في وقتٍ حرجٍ للغاية، 
َّها املعيار الوحيد لتحديد ماهيَّة عالمات الرَّسول احلقيقيّ للمسيح يسوع؛ وزاد معركته  ألن

هي حقيقة من "مات من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١١).

لِكُم؛ الءَ فَألَجْ قَ لّه، وإِنْ كُنَّا عُ لِ انِنيَ فَ جَ ١٣ فإِنْ كُنَّا مَ
ا ذكرها بولس ألنَّ آخرين قالوا  ا عن املبادئ الَّتي حدَّدت عمل بولس، ورمبَّ تعطي هذه اآلية انطباعً
َّه لم يكن "منتشيًا" مبا فيه الكفاية. ففي الواقع، كلمة "مجانني" هنا هي في األصل اليونانيّ  إن
"منتشيًا" (exestêmen). فإن كان بولس "منتشيًا" فذلك بينه وبني اهللا، وهو ال يعرض إجنازاته 
ق تقدُّمه. ال يبحث بولس عن الصدارة، ألنَّ خدمته هي "هللا" و"لآلخرين"،  أمام اآلخرين ليحقّ

ورفضٌ لألنانيَّة.

يعُ إِذًا  مِ الـجَ يع، فَ مِ نِ الـجَ اتَ عَ دًا مَ َّنَا أَدْرَكْنَا هـذَا، وهوَ أَنَّ وَاحِ َن رُنَا، أل ْسُ يحِ تَأ سِ بَّةَ الـمَ حَ ١٤ إِنَّ مَ
اتُوا. مَ

ما الَّذي جعل بولس يرفض معايير ثقافة مجتمع قورنتس؟ "محبَّة اهللا الَّتي تأسره". الفعل 
م هنا "تأسرنا"، الفتٌ للنَّظر؛ فهو يعني "حتجزنا" أو "تدفعنا". كان  ترجَ اليونانيّ sunechei الـمُ
رَ"  ن قِبَل سلطةٍ عليا. وبولس قد "احتُجزَ" أو "أُسِ ز مِ حتَجَ هذا الفعل يُستخدم للسجني الـمُ

. لكن في نظر اهللا، األقوى هو من يغفر وال ينتقم؛ من  ، واالتّكال على صيَّادي سمك فشلٌ حماقةٌ
يرضى بالتضحية بدل القهر والتدمير.

كان أهل قورنتس قد سمعوا قبالً أنَّ املسيح: "مات عن اجلميع" (٢ قور ٥: ١٥)، في الرسالة األولى 
َّل زيارةٍ قام بها الرَّسول بولس إلى  الَّتي وجَّهها القدّيس بولس إليهم (راجع ١ قور ١٥: ٣). ففي أو
اعة للمسيح يسوع.  قورنتس، كانت تلك الرسالة البسيطة هي الَّتي حملت اجلماعة على الطَّ
َّاتٍ من قَبل، ملاذا يعود بولس إلى طرح  فإن كان أهل قورنتس قد سمعوا هذه الكلمات عدَّة مر

املوضوع في رسالته الثَّانية؟ 
َّه ليس رسوالً حقيقيًّا للمسيح (٢ قور ٢: ١٤–٧: ٤)،  في دفاعه عن رسوليَّته جتاه الَّذين يقولون إن
ًا، والَّتي يجب أن يعرفها كلُّ مسيحيٍّ عن ظهر  يفاجئنا القدّيس بولس بالكلمات الَّتي قالها مرار
ر  قلب: "ما من أجل اجلميع" (٢ قور ٥: ١٤). وما ذلك إالَّ ليذكّر أهل قورنتس بصلب محتوى ما يبشّ
به كرسول. وإن كان "اهللا صالح العالم مع نفسه باملسيح" (٢ قور ٥: ١٩)، فهذا أقوى بيانٍ 

للبشارة املسيحيَّة في العهد اجلديد.

شرح اآليات
لُ أَنْ  نِّي آمَ رُوفُون لَدَى اهللا، ولكِ عْ نُ مَ عَ النَّاس. وَنَحْ نِ اوِلُ أَنْ نُقْ ، نحُ َّبّ ةَ الر افَ خَ رِفُ مَ َّنَا نَعْ َن َا أ ١١ إِذًا، مبِ

ائِرِكُم. مَ ا في ضَ رُوفِنيَ أَيْضً عْ نَكُونَ مَ
ة عن اإلميان  َّه اندسَّ في اجلماعة من جاؤوا بأفكارهم اخلاصَّ إحتار أهل قورنتس في أمرهم ألن
املسيحيّ. فباتوا ال يعرفون مباذا عليهم أن يؤمنوا، بعد أن سمعوا االدّعاءات املضادَّة لتعليم 
َّهم خدَّام املسيح احلقيقيّون. فالبعض "يقيسون أنفسهم  بولس، من أولئك الَّذين يزعمون أن
بأنفسهم" (٢ قور ١٠: ١٢)، ويحكمون على اآلخرين من خالل مظهرهم اخلارجيّ (٢ قور ٥: ١٢). 
َّه ميكن التعرُّف إلى رسل املسيح  ة أن على ما يبدو، زعموا أنَّ لديهم موهبة الرُّوح القدس، بحجَّ
احلقيقيّني من خالل مظاهر القوَّة املرئيَّة. فرسولٌ متواضع مثل بولس ال ميكنه أن يكون ذا ثقة 
َّه رجلٌ  َّه ال ميلك قوَّةً خارجيَّة خارقة. لذا كان على بولس أن يدافع عن نفسه ضدَّ التهمة بأن ألن

دنيويّ ال روحيّ (راجع ٢ قور ١: ١٧؛ ٥: ١٦؛ ١٠: ٣، ٤).
َّه رأى أنَّ أهل قورنتس سيفقدون  لم يدافع بولس عن نفسه جتاه معارضيه ليبرّر نفسه، بل ألن
ا. فبالنسبة إلى بولس، كان على الكنيسة أن تفهم  اههم بسهولةٍ إن لم يعطِ جوابًا صحيحً اجتّ
ا جتلٍّ "لضمائرهم" (٢ قور ٥: ١١).  لم بأنَّ ما يقوله بولس "املعروف لدى اهللا" هو أيضً وتكون على عِ

رُونَ  تَخِ َاهَ الَّذينَ يَفْ ارِ بِنَا جتُ ةً لِإلفْتَخَ رْصَ طِيكُم فُ نَا، بَلْ نُعْ سِ ْفُ َن بِأ يكُم  نُوَصِّ ودُ فَ نَا نَعُ ١٢ ولَسْ
لْب. َا في القَ رِ ال مبِ هَ ظْ بِالـمَ

بعد ذلك، يضيف بولس: "لسنا نعود فنوصيكم بأنفسنا، بل نعطيكم فرصةً لالفتخار بنا جتاه 

   


