مدعو إلى األلم والفرح :لثقل مج ٍد أبدي
 2كورنثوس 18-7 :4
ٍ
َّة ،لِي ُكو َن َفضل اْلُقَّوِةِ هللِ الَ ِمَّنا8 .م ْكتَِئِبين ِفي ُك ِل َشي ٍءِ ،
7و ِ
لك ْن َل َنا ه َذا اْل َك ْنُز ِفي أ ََو ٍ
لك ْن َغ ْي َر
َ
ان َخ َزِفي َ
ْ ُ
ُ
َ
ْ
9
لكن َغير ي ِائ ِسين .مض َ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
متَ ِ
ِ
ين.
ينْ ُ َ َ َ ْ ْ ،
ين ،لك ْن َغ ْي َر َهالك َ
ينَ .م ْطُروح َ
ين ،لك ْن َغ ْي َر َم ْتُرو ِك َ
ط َهد َ
ينُ .متَ َحِي ِر َ
ضايِق َ
ُ َ
11
ِ
ع أَي ِ
ِ ِ 10
ين ِفي اْل َج َس ِد ُك َّل ِح ٍ
اء
ين ِإ َماتَ َة َّ
ع ،لِ َك ْي تُ ْظ َه َر َح َي ُ
الر ِب َي ُسو َ
اة َي ُسو َ ْ ً
َحامل َ
ضا في َج َسد َنا .ألََّن َنا َن ْح ُن األ ْ
َح َي َ
َّ ِ ِ ِ ِ
ضا ِفي َج َس ِد َنا اْل َم ِائ ِتِ12 .إ ًذا اْل َم ْو ُت َي ْع َم ُل ِف َينا،
اة َي ُسو َ
ع ،لِ َك ْي تَ ْظ َه َر َح َي ُ
َج ِل َي ُسو َ
ع أ َْي ً
ُن َسل ُم َدائ ًما لْل َم ْوت م ْن أ ْ
َّ
وِ
ِِ
ِ
لك ِن اْل َح َياةُ ِف ُ ِ 13
يم ِ
ضا ُن ْؤ ِم ُن
آم ْن ُت لذل َك تَ َكل ْم ُت»َ ،ن ْح ُن أ َْي ً
ان َع ْيُن ُهَ ،ح َس َب اْل َم ْكتُوبَ «:
يك ْمَ .فإ ْذ َل َنا ُرو ُح اإل َ
َ

ولِذلِك نتَ َكَّلم أَيضا14 .عالِ ِمين أ َّ َّ ِ
الر َّب يسوع سي ِقيمنا نحن أَيضا ِبيسوع ،ويح ِ
ضُرَنا َم َع ُك ْم15 .أل َّ
َن
َ َ
َ َ َ ُ ًْ
ام َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ً َ ُ َ َ ُ ْ
َن الذي أََق َ
16
ِ
َشي ِ
ِ
اء ِهي ِم ْن أ ِ ِ
ين ،تَ ِز ُيد ُّ
الش ْك َر لِ َم ْج ِد هللاِ .لِذلِ َك الَ
َجل ُك ْم ،ل َك ْي تَ ُكو َن الن ْع َم ُة َو ِه َي َق ْد َكثَُر ْت ِباألَ ْكثَ ِر َ
ْ
يع األ ْ َ
َجم َ
َ
َن ِخَّفةَ ِ
ان ِإ ْن َس ُان َنا اْل َخ ِارُج َيْف َنىَ ،ف َّ
الدا ِخ ُل َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما17 .أل َّ
ضيَقِت َنا اْل َوْقِتَّيةَ تُْن ِشئُ َل َنا أَ ْكثََر
َنْف َش ُلَ ،ب ْل َوإِ ْن َك َ

18
ِ
ٍ ِ
َشي ِ
ِ
اء َّالِتي تَُرىَ ،ب ْل ِإَلى َّالِتي الَ تَُرى .أل َّ
َن الَِّتي تَُرى َوْقِتَّي ٌة،
َفأَ ْكثََر ثَق َل َم ْجد أ ََبديًّاَ .وَن ْح ُن َغ ْيُر َناظ ِر َ
ين إَِلى األ ْ َ
َما َّالِتي الَ تَُرى َفأ ََب ِدَّي ٌة.
َوأ َّ

توضح اآلية  16شيئا يريد كل واحد منا هنا في هذا الصباح أن يختبره .يقول بولس" :لِذلِ َك الَ َنْف َش ُلَ ،ب ْل َوِإ ْن
ان ِإ ْن َس ُان َنا اْل َخ ِارُج َيْف َنىَ ،ف َّ
الدا ِخ ُل َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما ".يوجد شيء هنا ال أحد يريده وشيء الكل يريده.
َك َ
ماال يريده أحدا وما يريده الجميع:
ال أحد هنا هذا الصباح يريد أن يفشل .لم يأتي أحد هنا قائال" :أنا أأمل بثقة أن نرنم بعض الترانيم ونستمع
إلى عظة تساعدني أن أفشل .أريد حقا أن أحبط هذا الصباح بما يقوله جون" .ال أحد منكم .ال أحد يريد أن
ُينتزع منه قلب الحياة .وال بولس أيضا.
على العكس من ذلك ،الجميع يريد الداخل أن يتجدد يوما فيوما .نحن نعلم جميعا أن مشاعر القوة والتجديد
واألمل والحيوية والشجاعة وحب الحياة تستمر لبعض الوقت ،ومن ثم فإنها تتجه إلى التالشي .إذا أردنا أن
نكون أقوياء في الداخل ويكون لنا الرجاء والفرح ومصادر للحب ،يجب أن نتجدد يوميا فيوما .إننا نعرف
ذلك .الحياة ليست ثابتة أو بدون تموجات .فهي في صعود ونزول ثم صعود .إنها ملء ثم استنزاف ثم ملء
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مرة أخرى .إنها تجديد وإنفاق ،وتجديد ،وإنفاق وتجديد .وكل واحد منا يريد قوة التجديد .ال أحد هنا يريد أن
سر لكي نصبح أقوياء وممتلئين بالرجاء والفرح
ُيترك في وادي االستنزاف والفراغ واإلحباط .إذا كان هناك ا
والمحبة م ار ار وتك ار ار يوما بعد يوم ،فيجب أن نهتم باألمر.

كلمتين حاسمتين" :لِذلِك" ،و"ألن":
مما يعني أن هناك كلمتين في هذا النص يجب أن تحظى باهتمامنا .كلمة "لِذلِ َك" في بداية اآلية  16وكلمة

"أل َّ
َن" في بداية اآلية  .17لماذا هم هكذا حاسمين؟
اآلية  16كرأس المثلث:

تخيل اآلية  16في رأس مثلث مع جانبين داعمين له .وهنا يوجد شوقنا مدعم بعبارتين" :الَ َنْف َش ُلَ ...ف َّ
الدا ِخ ُل
َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما " .هذا ما نريده جميعا في هذا الصباح ،أن نكون قادرين على قول ذلك ونعنيه حقا.
اآلية  :16الَ َنْف َش ُلَ ...ف َّ
الدا ِخ ُل َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما.
اآليات  15-7كجانب يدعم الرأس:
كلمة "لِذلِ َك" في بداية اآلية تعني أن بولس كان يتحدث عن بعض األشياء التي قادته إلى هذا االختبار
ذلك الَ َنْف َشلِ ...ل ِ
وتدعيمه" :هذا صحيح ،وهذا صحيح ،وهذا صحيح" في اآليات ِ " ،15-7ل ِ
ذلك َف َّ
الدا ِخ ُل
ُ
َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما ".وبالتالي فإن الخط األول في المثلث هو حقيقة اآليات  15-7التي يؤدي إلى هذا
االختبار وتؤيده .هذا ينبغي أن يحصل على اهتمامنا ويرسلنا للبحث في تلك اآليات على ما هي عليها .ربما

مقصودة لنا أيضا!
اآليات  18-17كالجانب اآلخر الذي يدعم الرأس:
ثم كلمة "أل َّ
َن" في بداية اآلية التالية (آية  )17تعني أن بولس هو على وشك أن يقول بعض األشياء التي
هي سببا آلية " .16لِذِل َك الَ َنْف َش ُلَ ...ف َّ
الدا ِخ ُل َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما" ألن (بسبب) هذا صحيح وهذا صحيح وهذا
صحيح .وبالتالي فإن الخط الثاني في المثلث النازل على الجانب اآلخر هو حقيقة اآليات  18-17التي تؤيد
االختبار الذي وصفه للتو.
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لذا هل تراه اآلن؟ االختبار الذي نتطلع إليه يكمن في فكرة هذا المثلث مع الجانبين الداعمين له .اآليات -7
 15هي حقيقية "لِ ِ
الدا ِخ ُل َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما ".هذا جانب واحد" .لِذلِ َك الَ َنْف َش ُلَ ...ف َّ
ذلك الَ َنْف َش ُلَ ...ف َّ
الدا ِخ ُل
َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما ".ألن اآليات  18-17هي حقيقية.
لذلك فإن هدفنا إذا هو أن ننظر إلى جانبي هذا المثلث ونجعل الحقيقة التي ساندت بولس حقيقة تقوينا
وتسندنا.
تأتي اآلية  16في خضم األلم:
لكن أوال ،مالحظة واحدة موجزة :تعلن اآلية  16بأن عدم الفشل والتجديد يوما فيوما يتم في خضم األلم.
ِِ
ان ِإ ْن َس ُان َنا اْل َخ ِارُج َيْف َنىَ ،ف َّ
الدا ِخ ُل َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما ".عرف بولس أنه كان يحتضر،
"لذل َك الَ َنْف َش ُلَ ،ب ْل َوإِ ْن َك َ
وأن الكل سيموت .واجه معاناة هائلة ،وفيها رأى فساد وفناء حياته األرضية .كان هناك ضعفات وأمراض
وجروح وضغوط ومصاعب وإحباطات وخيبات األمل .وكل واحدة منها كلفته جزء من حياته .إحدى الطرق
ً
للتعبير عن ذلك هو بالقول أن "اْل َم ْو ُت َي ْع َم ُل فِ َينا" (راجع آية .)12
كان ذلك سياق قوله "لِذلِ َك الَ َنْف َش ُلَ ...ف َّ
الدا ِخ ُل َيتَ َج َّد ُد َي ْو ًما َف َي ْو ًما ".لذلك سؤالنا اآلن هو حقا ليس مجرد "كيف
يمكنني أال أفشل في الحياة؟" و"كيف يمكنني أن أتجدد يوما فيوما؟" ولكن "كيف يمكنني االستعداد لآللم دون
أن أفشل؟" "كيف أقبل فساد جسدي وانحطاط حياتي األرضية ،وفي الوقت نفسه ال أفشل ،ولكن أجد قوة
تجديد داخلية لالستمرار بفرح إلى النهاية بأعمال المحبة؟"
نحن اآلن على استعداد أن نرى إجابة بولس على هذا السؤال .أوال في اآليات  15-7ثم في اآليات -17
.18
اآليات  :15-7أربعة أسباب لعدم الفشل:
في اآليات  15-7هناك على األقل أربعة أسباب التي جعلت بولس يقول "لِذلِك الَ َنْف َش ُل ".وكل واحد منهم
يأخذ بعين االعتبار فناء حياته األرضية .لم يغب عن عينيه أنه رجل يحتضر ،وأن حياته قد أُفنيت .لذلك ما
يفعله في هذه اآليات هو إظهار ما هو حقيقي على الرغم من وبسبب أن طبيعته الخارجية تفنى.
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 .1تمجيد قدرة هللا وابن هللا:
أوال ،على الرغم من أن طبيعته الخارجية تفنى ،إال أنه في آالمه ومن خاللها تستعلن وتُمجد قوة هللا وحياة
ابن هللا.
اآلية َ" :7ل َنا

ِمَّنا ".لِذلِك الَ

ان خزفِي ٍ
َّة [أي ،اإلنسان الخارج والضعيف والفاني] ،لَِي ُكو َن َف ْض ُل اْلُقَّوِةِ هللِ الَ
ه َذا اْل َك ْنُز ِفي أ ََو ٍ َ َ
َنْف َش ُل ...ألن قوة هللا تتمجد هي في ضعفنا.

ِِ
ين ِفي اْل َج َس ِد ُك َّل ِح ٍ
ع [وهذا جانب آخر من فناء اإلنسان الخارج] ،لِ َكي
ين ِإ َماتَ َة َّ
الر ِب َي ُسو َ
اآلية َ " :10حامل َ
ْ
ضا ِفي َج َس ِد َنا ".لِذلِك الَ َنْف َش ُل ...ألن حياة ابن هللا تتمجد في إماتتنا اليومية.
اة َي ُسو َ
تُ ْظ َه َر َح َي ُ
ع أ َْي ً
َّ ِ ِ ِ ِ
ضا ِفي َج َس ِد َنا
اة َي ُسو َ
ع ،لِ َك ْي تَ ْظ َه َر َح َي ُ
َج ِل َي ُسو َ
ع أ َْي ً
اء ُن َسل ُم َدائ ًما لْل َم ْوت م ْن أ ْ
اآلية " :11ألَنَّ َنا َن ْح ُن األ ْ
َح َي َ
اْل َم ِائ ِت ".لِذلِك الَ َنْف َش ُل ...ألن حياة ابن هللا تظهر وتتمجد في أجسادنا الفانية.
لذلك فإن أول سبب يجعل بولس ال يفشل ،برغم أن طبيعته الخارجية تفنى ،هو أنه في ضعفه وموته اليومي
من أجل اآلخرين ،تتمجد قوة هللا وحياة ابن هللا وهذا ما يحبه بولس أكثر من أي شيء.
 .2بنيان الكنيسة:
ثانيا ،على الرغم من أن طبيعته الخارجية تفنى ،ولكن في آالمه ومن خاللها تتدفق الحياة منه إلى الكنيسة.
يتشدد المسيحيون بضعف بولس.
اآلية ِ" :12إ ًذا اْلمو ُت يعمل ِف َينا ،و ِ
يك ْم ".لِذلِك الَ َنْف َش ُل ...ألنه ليس فقط يتمجد هللا ،ولكن أنتم،
اة ِف ُ
لك ِن اْل َح َي ُ
َْ َ ْ َ ُ
َ
ورجاء.
وقوة
أحبائي ،تستقبلون حياةً ً
ً
َشي ِ
اآلية " :15أل َّ ِ
اء
يع األ ْ َ
َن َجم َ
بولس من أجلهم] ،تَ ِز ُيد ُّ
الش ْك َر

ِ
ِهي ِم ْن أ ِ ِ
ين [من خالل آالم
َجل ُك ْم ،ل َك ْي تَ ُكو َن الن ْع َم ُة َو ِه َي َق ْد َكثَُر ْت ِباألَ ْكثَ ِر َ
ْ
َ
لِ َم ْج ِد هللاِ ".لِذلِك الَ َنْف َش ُل ...ألن (والحظ كيف تضع اآلية  15أول سببين

معا) في خدمتي التي لآلم تكثر النعمة لكم والمجد يكون هلل .هذا أمرين محبوبين جدا لحياة بولس :تقديم
النعمة لآلخرين وتقديم المجد هلل ،وهذه اآلية تقول أنهم يتمون في نفس االختبار .لذلك بولس ال يفشل.
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 .3الحضور المساند هلل:
ثالثا ،على الرغم من أن طبيعته الخارجية تفنى ،مع ذلك في آالمه ومن خاللها يسانده هللا وال يجعله ُيقهر.
اآليات ( 9-8الحظ في كل هذه االزدواجات ما يقوله حقا هو :نعم ،طبيعتنا الخارجية تفنى ،ولكن ،ال ،نحن
ِِ
طه ِدينِ ،
ِ
لكن َغير متَ ِ
ٍ ِ
ال نفشل)" :م ْكتَِئِب ِ
لك ْن َغ ْي َر
ينُ .م ْض َ َ َ
ين ،لك ْن َغ ْي َر َيائس َ
ينُ .متَ َحِي ِر َ
ضايِق َ
ين في ُك ِل َش ْيءَ ُ َ ْ ْ ،
َ
ُ
لكن َغير هالِ ِكين ".لِ ِ
ِ
ِ
ذلك الَ َنْف َش ُل ...ألن هللا يسندنا وال يجعلنا ُنقهر.
ينَ َ َ ْ ْ ،
ينَ .م ْطُروح َ
َم ْتُرو ِك َ
 .4قيامتنا من بين األموات:
سيقام من بين األموات مع الكنيسة ،ويكون مع
رابعا ،على الرغم من أن طبيعته الخارجية تفنى ،مع ذلك ُ
المسيح.

اآلية " :14عالِ ِمين أ َّ َّ ِ
ام
َ َ
َن الذي أََق َ
ألن األمر سيكون على ما يرام.

الر َّب يسوع سي ِقيمنا نحن أَيضا ِبيسوع ،ويح ِ
ضُرَنا َم َع ُك ْم ".لِذلِك الَ َنْف َش ُل...
َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ً َ ُ َ َ ُ ْ
فال يمكن حتى الموت أن يجعل للقصة نهاية سيئة .أنا سأحيا من جديد،

وسأحيا معكم ،الشعب الذي أحبه ،وسأحيا مع المسيح وأكون في مجده إلى أبد اآلبدين.
لذلك ...هذا هو الخط األول في المثلث (اآليات  )15-7الذي يدعم االختبار العظيم لعدم الفشل بل التجديد
كل يوم.
 .1أتجدد ألن قوة هللا وحياة ابن هللا تستعلن وتتمجد في ضعفي الفاني.
 .2أتجدد ألن الحياة تتدفق من آالمي إلى الكنيسة التي أحبها كثيرا.
 .3أتجدد ألن هللا يساندني في آالمي وال يجعلني أُقهر من خاللها.
 .4أتجدد ألنني أعرف أنني سأقوم من بين األموات معكم ومع المسيح لنحيا معا إلى األبد.
لذلك ال أفشل!

5

اآليات  :18-17أربعة أسباب لعدم الفشل:
انظر اآلن إلى الخط اآلخر من المثلث الذي يدعم االختبار الرائع لبولس في اآلية  ،16وهي اآليات -17
 .18فهو ال يفشل ،ويتجدد يوما فيوما ألن اآليات  18-17هي حقيقة .مرة أخرى هناك أربعة أسباب لعدم
فشل بولس على الرغم من أن إنسانه الخارج يفنى ،أي ضعفاته وأمراضه وجروحاته وشدائده.
وقتية:
 .1ضيقة ّ
هو ال يفشل ألن ضيقته وقتية.
َن ِخَّفةَ ِ
اآلية " :17أل َّ
ضيَقِت َنا اْل َوْقِتَّي َة " ...هذا ال يعني أنها تستمر  60ثانية .لكنه يعني أنها ال تدوم إال في

العمر (وهذا وقتي مقارنة بماليين الدهور من آالف السنين) ،وهذا كل شيء .الكلمة تعني "الحاضر" --
"الضيقة الحاضرة" ،أي الضيقة التي لن تعمر في هذه الحياة الحاضرة .أنا ال أفشل ...ألن ضيقاتي
ستنتهي .لن يكون الكلمة األخيرة في حياتي.
 .2ضيقة خفيفة:
هو ال يفشل ألن ضيقته خفيفة.
َن ِخَّف َة ِ
اآلية " :17أل َّ
ضيَقِت َنا اْل َوْقِتَّي َة "...هذا ليس تقييم شخص أمريكي مستريح .إنه تقييم بولس نفسه .ولم

ينسى بولس ما قاله في  2كورنثوس .27-23 :11

ار َكِثيرةِ .من اْليهوِد َخمس مَّر ٍ
ِ ِ ِ
الضرب ِ
ِ
ِ
ِفي األ َْتع ِ
ات
ات أ َْوَفُرِ ،في ُّ
اب أَ ْكثَُر ،في َّ َ َ
الس ُجو ِن أَ ْكثَُر ،في اْلميتَات م َرًا َ ً َ َ ُ
َ
َْ َ
ص ِي ،مَّرة ر ِجمت ،ثَالَ َث مَّر ٍ
ات ض ِربت ِباْل ِع ِ
ٍ
َّ
ِ
الس ِف َين ُة،
ات ْان َك َس َر ْت ِب َي َّ
ًَ ُ ُْ
ين َجْل َد ًة ِإال َوا ِح َد ًة .ثَالَ َث َمَّر ُ ْ ُ
َقِبْل ُت أ َْرَبع َ
َ
ِ
ِ
ص ٍ
ط ٍار ِم ْن ِج ْن ِسي،
َسَف ٍار ِم َرًا
َل ْيالً َوَن َه ًا
َخ َ
َخ َ
َخ َ
وص ،بِأ ْ
ط ِار ُسُيولِ ،بأ ْ
ار َكِث َيرًةِ ،بأ ْ
ار َق َ
ض ْي ُت في اْل ُع ْمقِ .بأ ْ
ط ِار ُل ُ
ِ
ِ
َخ َ ِ
ط ٍار ِم ْن ِإ ْخ َوٍة َك َذ َب ٍةِ .في
َخ َ
َخ َ
َخ َ
َخ َ
ط ٍار ِفي اْل َب ْح ِرِ ،بأ ْ
ط ٍار ِفي اْل َب ِريَّةِ ،بأ ْ
ط ٍار ِفي اْل َم ِد َينة ،بِأ ْ
ُممِِ ،بأ ْ
ِبأ ْ
ط ٍار م َن األ َ
ط ٍ ِ
ٍ ٍ ِ
ار َكِث َيرًةِ ،في َب ْرٍد َو ُع ْرٍيَ .ع َدا َما ُه َو ُدو َن
َص َوا ٍم ِم َرًا
َس َه ٍار ِم َرًا
ار َكِث َيرًةِ ،في ُجوٍع َو َع َ
ش ،في أ ْ
تَ َعب َو َكد ،في أ ْ
االهِت َمام ِب َج ِمي ِع اْل َك َن ِائ ِ
س.
ذلِ َك :التََّر ُ
اك ُم َعَل َّي ُك َّل َي ْومٍُ ْ ،
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عندما يقول بولس أن ضيقاته خفيفة ،ال يعني أنها سهلة أو غير مؤلمة .لكنه يعني أنه بالمقارنة بما هو آت
ان اْلح ِ
هي كال شيء .مقارنة بثقل المجد القادم ،فهي تشبه الريش في الميزانَ " .فإِِني أ ِ
َن آالَم َّ
اض ِر
ْ
الزَم ِ َ
َحس ُب أ َّ َ
اس ِباْل َم ْج ِد اْل َعِت ِيد أ َْن ُي ْستَ ْعَل َن فِ َينا( ".رومية  .)18 :8أنا ال أفشل ...ألن ضيقاتي خفيفة.
الَ تَُق ُ
بديا:
 .3ثقل مجد أ ّ
هو ال يفشل ألن ضيقته في الواقع تنتج لبولس ثقل مجد أبديا إلى ما هو أبعد من كل مقارنة.
ضيَقِتنا اْلوْقِتَّي َة تُْن ِشئ لَنا أَ ْكثَر َفأَ ْكثَر ِثَقل مج ٍد أَب ِديًّا ".ما هو ٍ
َن ِخَّف َة ِ
اآلية " :17أل َّ
آت لبولس ليس وقتيا ،ولكنه
َ َ َْ َ
ُ َ َ
َ َ
أبديا .ليس خفيفا ،ولكن ثقيال .ليس ضيقة ،ولكنه مجدا .وهذا كله يفوق كل فهمَ .ما َل ْم تََر َع ْي ٌنَ ،وَل ْم تَ ْس َم ْع
َِّ ِ
طر َعَلى ب ِ
ال ِإ ْن َس ٍ
ُّون ُه ( 1كورنثوس .)9 :2
ين ُي ِحب َ
َع َّد ُه هللاُ للذ َ
انَ :ما أ َ
َ
أُ ُذ ٌنَ ،وَل ْم َي ْخ ُ ْ

والفكرة األساسية ليست أن الضيقات ببساطة تنشئ المجد ،بل تساعد في إنشاء المجد .هناك عالقة سببية
حقيقية بين كيفية تحملنا الشدائد اآلن وكيفية مقدرتنا لالستمتاع بمجد هللا في الدهور اآلتية .ال تضيع لحظة
واحدة من اآلالم بصبر .أنا ال أفشل ...ألن جميع مشاكلي تنشئ لي ثقل مجد أبديا بما ال ُيقارن.
 .4المجد األبدي اآلتي الذي ال ُيرى:
بولس ال يفشل ألنه يثبت نظره على ما ال ُيرى ،على المجد األبدي اآلتي.
ِ
َشي ِ
اء َّالِتي تَُرىَ ،ب ْل ِإَلى الَِّتي الَ تَُرى ".قد يقدم لك هللا كل المجد في
اآلية َ " :18وَن ْح ُن َغ ْيُر َناظ ِر َ
ين إَِلى األ ْ َ
الكون كي يحفظك من الفشل ويجدد نفسك يوما فيوما ،ولكن إن لم تنظر إليه أبدا ،فال شيء يأتي منه.
السخية:
دعوة هللا
ّ
في الواقع هذا ما يفعله هللا اآلن في هذه العظة .هذا النص هو دعوة سخية من هللا لك لكي تنظر إلى كل
األسباب التي ألجلها ال يجب أن تفشل ،وكل األسباب التي ألجلها تستطيع أن تتجدد يوما فيوما.
• انظر! تستعلن قوة هللا وحياة ابنه في ضعفك.
• انظر! تتدفق حياة المسيح من خالل آالمك إلى حياة الناس اآلخرين.
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• انظر! يسندك هللا في ضعفاتك ،ولن يدعك تتدمر.
• انظر! لن يكون لضعفاتك الكلمة األخير ،ستُقام من بين األموات مع المسيح ومع كنيسة هللا وتحيا في فرح
إلى أبد اآلبدين.
• انظر! إن ضيقاتك وقتية .هي فقط في الوقت الحاضر ،وليس للدهر اآلتي.
• انظر! إن ضيقاتك خفيفة .بالمقارنة بمسرات ما هو آت هي كال شيء.
• انظر! هذه الضيقات تنشئ لك ثقل مجد أبديا أكثر فأكثر.
لذلك انظر! ركز! تأمل! فكر في هذه األمور! صدق ما يقوله هللا .ولن تفشل ،بل سيتجدد إنسانك الداخلي
يوما فيوما.
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