
 الرسالَةُ الثَّانيةُ من بولُس ِإلَى الْمْؤمنين في كُورِنْتُوس

  
 تحية

١ 

١نم :سوتَاويماَألخِ ت نماِهللا، و يَئةشم بسى حيسيحِ عسوِل الْمسر ولُسي : ِإلَى. بي فبِاِهللا الَّت يننْؤمالْم ةاعمج
مِإلَى جو ،اكُورِنْتُوسةَ كُلِّهي َأخَاِئيف يناِلحيحِ ٢. يعِ الصسـى الْميسعاِهللا َأبِينَا و نم المالسةُ ومالنِّع كُملَيع

 .مولَانَا
 الضيق اهللا يعزينا في

٣ةزِيكُلِّ تَع عنْباُهللا م ،يمحالر يحِ، اَألبسى الْميسنَا عديو ساُهللا َأب كار٤. تَب بِذَِلكو ،يقي كُلِّ ضينَا فزعي وفَه
نْها مي نَنَالُهالَّت ةزِيبِنَفْسِ التَّع ،يقض ي َأيف مه ينالَّذ يزنُع َأن يعتَطآالمِ ٥. نَس نم يري الْكَثانا َأنَّنَا نُعفَكَم

وِإن كُنَّا . فَِإن كُنَّا نَتَضايقُ، فَهذَا يَؤدي ِإلَى تَعزِيتكُم ونَجاتكُم٦. عزى جِداالْمسيحِ، كَذَِلك بِواسطَة الْمسيحِ نَتَ
ونزا تَتَعضَأي ى، فََأنْتُمزنَتَع .نا نَحبِه ي نَتََألَّماآلالمِ الَّت رٍ نَفْسبلُوا بِصتَمِلتَح كُمداعسذَا يهِإ٧. وو يكُملَنَا فَأم ن

ةزِيي التَّعا فضَأيي اآلالمِ، ونَا فعم تَشْتَرِكُون َأنَّكُم لَمثَابِتٌ، َألنَّنَا نَع.  
 طَاقَتنَا، ِلدرجة َأنَّنَا ونُرِيد َأن نُذَكِّركُم َأيها اِإلخْوةُ، بِالضيق الَّذي َأصابنَا في آسيا، فَِإنَّه كَان ثَقيال جِدا وفَوق٨َ

اةيالْح ننَا مِئسام٩ِ. يدنَا بِاِإلعلَيع كُومحنَا َأنَّنَا مرْل شَعلَى اِهللا . بْل عنَا، بلَى َأنْفُسَل عال نَتَّك ِلكَي ثَ ذَِلكدح قَدو
ن خَطَرِ ذَِلك الْموت الرهيبِ، وما زاَل ينْقذُنَا اآلن، ولَنَا َأمٌل فيه َأنَّه فَهو َأنْقَذَنَا م١٠. وحده الَّذي يقيم الْموتَى

وَأنْتُم تُساعدونَنَا بِالدعاء لَنَا، فَيستَجِيب اُهللا دعاء كَثيرٍ من النَّاسِ ويبارِكُنَا، مما يجعُل ١١. سينْقذُنَا َأيضا
 .كَثيرِين يحمدونَه من َأجلنَاالْ

 بولس غير برنامج رحلته

وخَاصةً معكُم َأنْتُم، بَِأمانَة وِإخْالصٍ من عنْد  نَحن نَفْخَر بِهذَا، وضميرنَا يشْهد لَنَا َأنَّنَا نَسلُك مع الْجميعِ،١٢
وما َأكْتُبه لَكُم ال يحمُل معاني غَامضةً، بْل يمكنُكُم َأن تَقْرُأوه ١٣.  ال بِحكْمة بشَرِيةوهذَا بِفَضِل نعمة اِهللا. اِهللا

وهمتَفْهو . و َأنَّهجَأر١٤ونَّا، ِلكَيع ءوا كُلَّ شَيمتَفْه َأن نُكُمكمورِ، ياُألم ضعنَّا بع تُما فَهِما كَموا بِنَا، كَمتَفْخَر 
  .سنَفْخَر نَحن بِكُم في يومِ مولَانَا عيسـى

فََأمر بِكُم وَأنَا ذَاهب ِإلَى ١٦. وكُنْتُ واثقًا من هذَا، فَقَررتُ َأن َأزوركُم َأوال وذَِلك ِلكَي تَستَفيدوا مرتَين١٥ِ
فَهْل كُنْتُ غَير ١٧. يضا وَأنَا راجِع منْها، ِلكَي َأحصَل منْكُم علَى مساعدة ِلرِحلَتي ِإلَى منْطَقَة يهوذَامقْدونْيا، ثُم َأ

يشْهد اُهللا لَنَا ١٨في نَفْسِ الْوقْت؟ جاد لَما قَررتُ هذَا؟ َأو هْل َأتَّخذُ قَراراتي كَما يفْعُل َأهُل الدنْيا، فََأقُوُل نَعم وال 
قْتي نَفْسِ الْوال فو منَع كُني لَم كُمعنَا مكَالم َأن هانَتَأم بس١٩. ح نَاكُمشَّري باِهللا الَّذ ناب ،يحسـى الْميسع َألن



منَع كُني لَم ،سوتَاويمتو انلْوسَأنَا و ابِهاِئمد منَع وْل هال، بيح٢٠ِ.  وسالْم طَةاسبِو منَع ياِهللا ه ودعكُلَّ و فَِإن .
وهو .  اُهللا هو الَّذي يثَبتُنَا جميعا في الْمسيحِ، نَحن وَأنْتُم٢١." آمين: "وبِواسطَته نَحن نُسبح اَهللا عنْدما نَقُوُل

  .ووضع خَتْمه علَينَا، وَأعطَانَا الروح الْقُدوس في قُلُوبِنَا كَعربون٢٢ٍلَّذي اخْتَارنَا، ا
٢٣كُملَيي عِلشَفَقَت ي كُورِنْتُوسف كُمِإلَي رضَأح ا، ِإنِّي لَمداَهللا شَاه ٢٤. َأطْلُبنُس اوُِل َأنلَى ال تَظُنُّوا َأنَّنَا نُحع رطي

كُمانانِ. ِإيمبِاِإليم ثَابِتُون فََأنْتُم ،كُمحِل فَرَألج كُمعُل ممنَع نْل نَحب.  
 

٢ 

ُأحزِنُهم؟ َألنِّي ِإن كُنْتُ ُأحزِنُكُم فَمن يفَرحني؟ هِل الَّذين ٢. ِلذَِلك قَررتُ َأن ال َأزوركُم زِيارةً مْؤِلمةً ُأخْرى١
َأنَا عنْدي ثقَةٌ فيكُم . ِلهذَا كَتَبتُ لَكُم ما كَتَبتُه، حتَّى عنْدما َأجِيء ِإلَيكُم ال يحزِنُني من يجِب علَيهِم َأن يفَرحوني٣

ك لَكُم وَأنَا حزِين جِدا وقَلْبِي كَِئيب، وكُنْتُ َأبكي فَكَتَبتُ ذَِل٤. كُلِّكُم َأنَّكُم كُلَّكُم تَشْتَرِكُون معي في فَرحي
  .َأنَا لَم َأقْصد َأن ُأحزِنَكُم بْل َأردتُ َأن ُأعرفَكُم َأنِّي ُأحبكُم جِدا. بِالدموعِ

  سامحوا الذي أخطأ

٥حي نِ، لَمزذَا الْحي هف ببالس ي كَانافَالَّذم دا ِإلَى حضَأي كُميعمج نزْل َأحي، بدحقُلْتُ. زِنِّي َأنَا و : دِإلَى ح
بْل يجِب َأن تُسامحوه ٧. وهذَا الشَّخْص، يكْفيه الْعقَاب الَّذي َأوقَعه َأكْثَركُم علَيه٦. َأكُون صعبا علَيه ما، ِلكَي ال

تُشَجويدنِ الشَّدزالْح نفْشََل مِلَئال ي وهال٨. ععف ونَهبتُح َأنَّكُم نُوا لَهيتُب َأن وكُمجَأر َأنِّي ٩. ِلذَِلك ببالس وذَا ههو
ءي كُلِّ شَيف ينيعطم كُنْتُم ى ِإنَأرو كُمَأخْتَبِر ِلكَي تُ لَكُمك١٠ُ. كَتَب ا فَِإنضفََأنَا َأي ،داحو َأي ونحامتُس نْتُم

هحامُأس . كُملَأج نيحِ مسرِ الْمضحي مف حامةَ، فَِإنِّي ُأسحامسقُّ الْمتَحسا يم نَاكه كَان ِإن ،حاما ُأسمنْدَأنَا عو
َألنَّن١١َ. َأنْتُم ،طَاننَا الشَّيبغْلِلَئال يلَهيح لَما نَع. 

 بالمسيح انتصارنا

لَكنِّي كُنْتُ غَير مرتَاحٍ ١٣. ولَما جِْئتُ ِإلَى تَرواس ُألبشِّر بِِإنْجِيِل الْمسيحِ، وجدتُ َأن مولَانَا فَتَح الْباب ِلي١٢
نَاكي هَأخ يتُوست َأجِد كْرِي، َألنِّي لَمي فتُ. فعدافَوونْيقْدتُ ِإلَى مافَرسةَ واِإلخْو .  

وهو يستَخْدمنَا في كُلِّ مكَانٍ ِلنَشْرِ . لَكن شُكْرا ِلله، الَّذي يقُودنَا داِئما في موكبِ النَّصرِ كَمْؤمنين بِالْمسيح١٤ِ
ةرطع ةاِئحثَْل ريحِ مسالْم رِفَةعَألنَّن١٥َ. م نيبو النَّاجِين نيب رتَنْتَشو ،ِلله يحسا الْمهمقَدي ةرطع ةاِئحثُْل را م

يناِلكاة١٦ً. الْهيح مهتُزِيد اةيةُ حاِئحر نفَنَح ا ِللنَّاجِينتًا، َأموم مهتُزِيد توةُ ماِئحر يناِلكِللْه نفَنَح .ه نمو و
نَحن ال نُتَاجِر بِكَالمِ اِهللا من َأجِل رِبحٍ كَما يفْعُل الْكَثيرون، بْل كَمْؤمنين بِالْمسيحِ ١٧كُفْء ِلهذه الْمسُئوِلية؟ 

  .نَتَكَلَّم بِِإخْالصٍ َأمام اِهللا الَّذي َأرسلَنَا



 نحن نخدم العهد الجديد

٣ 

١عذَا يْل هفَه َأو كُمِإلَي ةيصتَو اتطَابِإلَى خ تَاجضِ النَّاسِ، نَحعثُْل بَأنَّنَا م ؟ َأويددج ننَا مَأنْفُس حدْأنَا نَمدي َأنَّنَا بن
.  في قُلُوبِنَا ويعرِفُه ويقْرُأه جميع النَّاسِنَعم َأنْتُم خطَاب مكْتُوب. ال، بْل َأنْتُم خطَاب التَّوصية بِالنِّسبة لَنَا٢منْكُم؟ 

وال علَى . وهو مكْتُوب ال بِحبرٍ، بْل بِروحِ اِهللا الْحي. فَمن الْواضحِ َأنَّكُم خطَاب من الْمسيحِ وضعه في َأمانَتنَا٣
اتفَحلَى صْل عرِ، بجالْح ناحٍ مَألْوةشَرِيقُلُوبٍ ب .  

فَنَحن لَيس عنْدنَا الْكَفَاءةُ في ذَواتنَا ِلنَعمَل َأي شَيء، ِإنَّما ٥. هذَا االتِّكَاُل الْكَامُل علَى اِهللا هو بِواسطَة الْمسيح٤ِ
.  الْعهد الْجديد، عهد الروحِ، ال عهد شَراِئع مكْتُوبة بِحروففَهو الَّذي َأهلَنَا ِلنَخْدم٦. كَفَاءتُنَا هي من عنْد اِهللا

  .َألن ما هو مكْتُوب بِحروف يحكُم بِالْموت، َأما الروح فَيمنَح الْحياةَ
اءتْ مصحوبةً بِجالٍل، ِلدرجة َأن بني ِإسراِئيَل لَم وج. فَالشَّرِيعةُ كَانَتْ مكْتُوبةً بِحروف منْقُوشَة علَى حجر٧ٍ

دعا بيماَل فالٌل زج َأنَّه عم ،هتالِل طَلْعى ِلجوسم هجوا ِإلَى ونْظُري َأن منْهكمي . كُمحي يالَّذ يمالْقَد دهالْع كَان فَِإن
ذبِه اءج ،توبِالْم ،الطَّرِيقَة ٨هظَمالٍل َأعا بِجوبحصوسِ موحِ الْقُدالر دهع كُونلَى ي٩. فَبِاَألو دهالْع كَان ِإن َأي

ِهللا، يكُون الَّذي يحكُم علَى النَّاسِ بِالْعقَابِ، جاء مصحوبا بِجالٍل، فَِإن الْعهد الَّذي يجعلُهم صاِلحين عنْد ا
ظَمالٍل َأعا بِجوبحصي ١٠. مالِل الَّذذَا الْجه عم نَةقَاربِالْم اآلن الَل لَهي، ال جاضي الْمالٌل فج لَه ا كَانمو

  . جالٌل َأعظَمَألنَّه ِإن كَان غَير الْباقي لَه جالٌل، فَِإن الْباقي يكُون لَه١١. يفُوقُه بِكَثيرٍ
١٢قَةبِث نَتَكَلَّم نَل، فَنَحذَا اَألمنَا هنْدع ا َأنبِم١٣. و ِلكَي ،هِهجلَى وع طَاءغ عضي ي كَانى الَّذوسثَْل مم سلَيو

بحتْ بليدةً، َألن ذَِلك الْغطَاء مازاَل موجودا فَِإن عقُولَهم َأص١٤. ال يرى بنُو ِإسراِئيَل ذَِلك الْجالَل وهو يخْتَفي
فَِإلَى يومنَا هذَا، ١٥. ِإلَى يومنَا هذَا عنْدما يقْرُأون كتَاب الْعهد الْقَديمِ، وهو ال يرفَع ِإال بِواسطَة اِإليمانِ بِالمسيحِ

لَكن عنْدما يهتَدي الشَّخْص ِإلَى الْمولَى، يرفَع ١٦.  موسى، الْغطَاء موجود علَى قُلُوبِهِمعنْدما يقْرُأون تَوراةَ
طَاءةُ ١٧. الْغمالْكَللَى'ووالْم ' ،اررَأح نلَى فَنَحوالْم وحر كُونثُ ييحو ،وحي الرننَا تَعل١٨َهع طَاءبِال غى  و
هجالْو .آةرثَْل مالَل اِهللا مج سككُلُّنَا نَع ينَا. ِلذَِلكف اللُهج زِيداِهللا، فَي ةطَبِيع نع رباتَنَا ِلتُعيح رغَيي وحالر َألن.  
 

 من فخار كنز في آنية

٤ 

١هِمالْم هذكَلَّفَنَا بِه هتمحي راَهللا ف ا َأنبِموَأسال نَي ِلذَِلك ، ٢. ة بلجا يكُلَّ مو ،ي الْخَفَاءُل فمعا يذْنَا كُلَّ مْل نَبب
اراِهللا. الْع فُ كَالمرال نُحو ،اعدُل الْخمتَعال نَساِهللا. و امَأم ي قُلُوبِهِمف نَا النَّاسحدموحٍ فَيضقَّ بِوالْح نلْل نُعب .

َألن سيد هذه الدنْيا َأعمى ٤. ولَكن ِإن كَان اِإلنْجِيُل الَّذي نُبشِّر بِه غَامضا، فَهو غَامض بِالنِّسبة ِللْهاِلكين فَقَط٣ْ



الَل الْمج نيي تُبالَّت ةالْبِشَار ا نُورورال ي ِلكَي ،يننْؤمرِ الْمقُوَل غَيع ةطَبِيع نقُ عادالص بِيرالتَّع وي هيحِ، الَّذس
َألن اَهللا ٦. َأما نَحن فَخُدام لَكُم من َأجِل عيسى. فَنَحن ال نُبشِّر بَِأنْفُسنَا، بْل بَِأن الْمسيح عيسـى هو مولَانَا٥. اِهللا

م شْرِقَ نُوري َأن ري َأميحِالَّذسي شَخْصِ الْمي فالَل اِهللا الَّذرِفَ جنَع ي قُلُوبِنَا، ِلكَيف قَ بِنُورِهالظَّالمِ، َأشْر ن.  
٧ذَا الْكَنْزوِي هفَخَّارٍ تَح نم ةيآن درجم ننَحنَّ. واِهللا ال م نم يةَ هيمظةَ الْعالْقُو هذه َأن نيبذَا يه٨. او نفَنَح

ارنَّنَا ال نَنْهلَك ،ةيكُلِّ نَاح نم اتوبعالص اجِهنُو .َأسنَّنَا ال نَينَا، لَكلشَاكي مف تَاراَهللا ٩. نَح نلَك ،نَا النَّاسطَهِدضي
ي جِسمنَا موتَ عيسى بِذَِلك تَظْهر حياتُه َأيضا في وداِئما نَحمُل ف١٠. يضرِبونَنَا، لَكنَّنَا ال نَتَحطَّم. ال ينْسانَا

َألنَّنَا نَحن َأحياء لَكنَّنَا نَتَعرض ِللْموت داِئما من َأجِل عيسـى، ِلكَي تَظْهر حياةُ عيسـى َأيضا في ١١. جِسمنَا
  . يعمُل فينَا، والْحياةُ تَعمُل فيكُمِإذَن فَالْموت١٢ُ. جِسمنَا الْفَاني

١٣ةي اآليف تَابالْك هذْكُري يانِ الَّذوحِ اِإليمر ينَا نَفْسف ننَحتُ: "وتَكَلَّم نْتُ ِلذَِلكآم ". ِلذَِلك نا نُْؤمضَأي نفَنَح
١٤. نَتَكَلَّمم ي َأقَاماَهللا الَّذ َأن لَمنَعو كُمعي بِنَا مْأتيـى، ويسع عا مضَأي ننَا نَحيمقيس ،توالْم نـى ميسلَانَا عو

هترض١٥. ِإلَى حكُملَأج نذَا مكُلُّ ه .مقَدي يالَّذ الشُّكْر زِيدالنَّاسِ، ي نم رَأكْب ددةُ اِهللا ِإلَى عمعلَتْ نصا وفَكُلَّم 
  .ِلجالِل اِهللا

١٦َأسذَا ال نَيمٍ. ِلهوي دعا بموي ددِل نَتَجاخالد ننَّنَا ملَك ،ِإلَى الْفَنَاء هي طَرِيقف وه انَنَا الْخَارِجِييك َأن عمو .
١٧هي نَّهَؤقَّتٌ، لَكميطٌ وسب وه هاجِهي نُويقَ الَّذالض َألنفُوقُها ييمظا عيدالال َأبُئ لَنَا ج١٨. ي ال نَنْظُر ننَح ِإذَن

  .َألن الَّذي نَراه مَؤقَّتٌ، َأما الَّذي ال نَراه فََأبدي. ِإلَى اُألمورِ الَّتي نَراها، بْل ِإلَى اُألمورِ الَّتي ال نَراها
 

 البيت السمائي

٥ 

١نَع نلَنَا نَح ارد هنْداَهللا ع فَِإن ،شَرِينَا الْبمجِس ضِ، َأيلَى اَألرنَا عا هيهيشُ في نَعةُ الَّتمالْخَي تمدِإنِ انْه َأنَّه لَم
ة، فَِإنَّنَا نَِئن ونَشْتَاقُ َأن نَلْبس فَوقَها وبينَما نَحن في هذه الْخَيم٢. في السماء، بيتٌ َأبدي لَم تَصنَعه يد ِإنْسانٍ

اِئيمتَ السي٣. الْبينانيرع ال نَكُون ،نَاهيٍل، َألنَّنَا ٤. َألنَّنَا ِإذَا لَبِسٍل ثَقمتَ حتَح نَِئن ننَح ةمالْخَي هذي هنَا فما دفَم
يالْب نَخْلَع َأن ينَاال نُرِيداِئتٌ فم وا هاةُ ميالْح لَعتَب ِلكَي ،اِئيمالس قَهفَو سنَلْب ْل َأنب ،يضي ٥. تَ اَألرالَّذ واُهللا ه

  .َأعدنَا ِلهذَا الْقَصد نَفْسه، وهو َأعطَانَا الروح الْقُدوس كَعربونٍ ِلكُلِّ هذَا
٦د ننَح قَةٌ،ِلذَِلكنَا ثنْدا عيحِ اِئمسنِ الْما عيدعب يممِ، فَِإنَّنَا نُقذَا الْجِسي هف كُننَا نَسمادم َأنَّه لَمنَعيشُ ٧. ونَع ننحو

. ذَا الْجِسم، ونُقيم عنْد الْمسيحِِإذَن عنْدنَا ثقَةٌ، ونُفَضُل َأن نَتْرك ه٨. بِاِإليمانِ، ولَيس حسب ما نَراه بِالْعينِ
٩نَاكه نَا َأوه ينيمقكُنَّا م اءوس هيضنُر َأن وفُنَا هدهيحِ ١٠. وسالْم ةكَمحم يسكُر امكُلُّنَا َأم رنَظْه َأن دالب َألنَّه

َل فما عم اءزج داحنَاَل كُلُّ وي اِلكَيشَر َأو ا كَانرخَي ،هاتيي ح.  



  نحن خليقة جديدة

١١اآلخَرِين عنُقْن اوُِل َأننُح يحِ، ِلذَِلكسخَافَةَ الْمرِفُ منَع ننَح . َأنْتُم و َأنَّكُمجَأرنَا، ويقَتقلَى حرِفُنَا ععاَهللا ي ِإن
نَحن ال نَعود نَمدح َأنْفُسنَا لَكُم، بْل نُعطيكُم فُرصةً ِلتَفْخَروا بِنَا، ِلكَي ١٢. ى حقيقَتنَاَأيضا تَعرِفُونَنَا في قُلُوبِكُم علَ

ين، فَنَحن فَِإن كُنَّا مجان١٣. يمكنَكُم َأن تُجاوِبوا علَى الَّذين يفْخَرون بِالْمظَاهرِ الْخَارِجِية، ال بِما في الْقَلْبِ
فَِإن محبةَ الْمسيحِ تُسيطر علَينَا، ونَحن ١٤! وِإن كُنَّا عقَالء، فَنَحن عقَالء من َأجلكُم َأنْتُم! مجانين في سبِيِل اِهللا

مفَالْج يعِ، ِإذَنمِل الْجَأج ناتَ مم داحو كَان ِإن َأنَّه رِكانُدضاتُوا َأيم ِل ١٥. يعَأج ناتَ مم ي َأنَّهف ببالسو
هِملَأج نم قَاماتَ وي مْل ِللَّذب دعا بيمف هِمال َألنْفُس ،نويحي ينيشَ الَّذعي َأن ويعِ، همالْج.  

وحتَّى ِإن كُنَّا فَعلْنَا هذَا مع الْمسيحِ من قَبُل، فَِإن . اييسِ النَّاسِِإذَن من اآلن، تَقْديرنَا ِلآلخَرِين لَيس حسب مق١٦َ
راح الْقَديم وجاء . ِإن كَان واحد ينْتَمي ِللْمسيحِ، فَهو خَليقَةٌ جديدة١٧ٌ. تَقْديرنَا لَه اآلن لَيس حسب مقَاييسِ النَّاسِ

. كُلُّ هذَا يعملُه اُهللا الَّذي صالَحنَا مع نَفْسه بِواسطَة الْمسيحِ، وكَلَّفَنَا بِمهِمة َأن نُصاِلح اآلخَرِين معه١٨. دالْجدي
١٩ض مهَأخْطَاء بسحي لَميحِ، وسالْم طَةاسبِو هعم الَمالْع الَحاَهللا ص َأن دَأقْص الَةسلَى الرع ننَنَا نَحتَْأماس ثُم ،مهد

هعم مهاِلحا نُصي بِهالَّت.  
: فَبِالنِّيابة عنِ الْمسيحِ، نَحن نَتَوسُل ِإلَيكُم. ِإذَن، نَحن سفَراء الْمسيحِ، وكََأن اَهللا نَفْسه يرجوكُم بِواسطَتنَا٢٠

 فَالْمسيح الَّذي لَم يرتَكب ذَنْبا، صار ضحيةً عن ذُنُوبِنَا، ِلكَي نَكُون مقْبوِلين عنْد اِهللا ٢١. حوا مع اِهللاتَصالَ
هطَتاسبِو.  

 

 صفات خدام اهللا

٦ 

١تَهمعوا نعيال تُض َأن وكُمجاِهللا، فَنَر عم اما َأنَّنَا خُدبِماووها قَبِلْتُممدعب اءبقُوُل٢.  هاَهللا ي َألن" : ايرِض قْتي وف
تُكداعس اةمِ النَّجوي يفو ،تُكعمس ".اةالنَّج موي وه موالْيو ،اآلن وى اِهللا هقْتَ رِضو ِإنو.  

: بْل في كُلِّ الظُّروف نُبين َأنَّنَا فعال خُدام اِهللا٤.  يلْحقَ الْخدمةَ لَومنَحن ال نَعمُل ما يعثر اآلخَرِين، ِلكَي ال٣
 ،ذَابالْعو اَأللَميقَ وُل الضتَمال َأكٍْل٥فَنَحمٍ وَل الشَّاقَّ، بِال نَومالْعو ،ابرطاالضو نجالسو برالضا ٦. وضَأيو

نينُب ،ةالْخَاِلص ةبحبِالْموسِ، ووحِ الْقُدبِالرو ،اللُّطْفرِ وبالصو رِفَةعالْمو اةيالْح ةاراِهللا بِطَه امبِالْكَالمِ ٧ َأنَّنَا خُدو
يعاملُنَا . سواء نُمدح َأو نُالم. م َأو نُهانسواء نُكر٨. الصادق، وبِقُوة اِهللا، وبَِأسلحة الصالحِ ِللْهجومِ والدفَاعِ

قُونادَأنَّنَا ص عم لِّينضكَم ٩! النَّاسوفُونرعَأنَّنَا م عم وِلينهجكَمو !اءيَأنَّنَا َأح عتَى موكَمَأنَّنَا ! و عم اقَبِينعكَمو
يناِئتم رانَى١٠! غَيزكَحوونا فَرِحاِئمَأنَّنَا د عم  !يرِيني الْكَثَأنَّنَا نُغْن عم اءكَفُقَرَأنَّنَا ! و علَنَا م ءال شَي كََأنو

ءكُلَّ شَي كلنَم !  



١١نَا لَكُمنَا قُلُوبفَتَحو ،ةاحربِص نَاكُمكَلَّم لَقَد ،اءزاَألع َل كُورِنْتُوسا َأه١٢. ي ،وِكُمنَح نفَنَا ماطوع نَعال نَم ننَح
عاملُونَا كَما نُعاملُكُم، : "َأقُوُل لَكُم هذَا بِاعتبارِ َأنِّكُم َأوالدي١٣. ِإنَّما َأنْتُم الَّذين تَمنَعون عواطفَكُم من نَحوِنَا

 ."اوافْتَحوا قُلُوبكُم َأنْتُم َأيضا لَنَ

 الحياة الصالحة

١٤يننْؤمرِ الْمغَي عابِطَةٌ مر لَكُم الظَّالمِ؟ . ال تَكُن عم النُّور دتَّحْل يه؟ والشَّر عم الحقُ الصتَّفْل يْل ١٥ههو
بيتُ اِهللا . وبيتُ اِهللا ال يقْبُل اَألصنَام١٦الْمْؤمنِ،  يتَحالَفُ الْمسيح مع ِإبليس؟ فَكَذَِلك الْمْؤمن ال يشْتَرِك مع غَيرِ

ِلذَِلك اخْرجوا من ١٧. ِإنِّي َأسكُن فيهِم وَأسير معهم، وَأكُون ِإلَههم وهم يكُونُون شَعبِي: "الْحي هو نَحن، كَما قَاَل اُهللا
ه ،مكُوهاتْرو هِمنياِهللاب ذَا كَالم . ،لَكُمفََأقْب نَجِس وا هوا مسذَا ١٨ال تَمي، هنَاتبنَاِئي وَأب تَكُونُون َأنْتُمو ،ا لَكُمَأب َأكُونو
 ."كَالم الْمولَى الْقَديرِ

٧ 

ن نُطَهر َأنْفُسنَا من كُلِّ ما ينَجس الْجِسم والروح، ونَحيا ِإذَن يجِب َأ َأيها اَألحباء، بِما َأن هذه الْوعود هي لَنَا،١
 .حياةً صاِلحةً في مخَافَة اِهللا

 فرحان بهم بولس

٢ي قُلُوبِكُمكَانًا فوا لَنَا محَأفْس .لَّ َأحتَغنَس لَما، ودَأح نُْؤذ لَما، ودَأح منَظْل لَم نانَح٣. د ،كُمَألُوم ذَا ِلكَيال َأقُوُل ه
كُمعيشَ منَع وتَ َأونَم َأن اددعتلَى اسَأنَّنَا ع ةجري قُلُوبِنَا ِلدةً فكَانَةً خَاصم لَكُم ُل ِإنقَب نم َأنَا ٤. فََأنَا قُلْتُ لَكُم

بِكُم َأفْخَرو ،يكُمةٌ فقَةٌ كَبِيري ثنْداعجِد  . يضفقَلْبِي يو اءزٌئ عتَلمنَا، َأنَا ماجِهي تُوبِ الَّتاعصكُلِّ الْم عفَم
  .بِالْفَرحِ

في نزاع : من كُلِّ جِهة بْل كُنَّا في ضيق. فَِإنَّنَا لَما حضرنَا ِإلَى مقْدونْيا، لَم يعرِفْ جِسمنَا الراحةَ َأبدا٥
ولَيس فَقَطْ بِمجِيِئه، بْل ٧. لَكن اَهللا الَّذي يعزي الْباِئسين، عزانَا بِمجِيء تيتُوس٦. الْخَارِجِ، وخَوفٌ في الداخِل

نْكُمم ي نَالَهالَّذ اءزا بِالْعضَأي .كُمفَأسو ،ِإلَي كُمقشَو ننَا عرَأخْب وفَه ادفِّي، فَزي صف كُمسمتَحثَ، ودا حلَى مع 
  .فَرحي جِدا

٨ذَا اآلنلَى هع مطَابِي، فََأنَا ال َأنْدبِخ نْتُكُمزَأنِّي َأح عمينٍ. وِإلَى ح نَكُمزَأح فْتُ َأنَّهرا عتُ، لَمم٩. َأنَا نَد ا اآلنَأم
َأنْتُم حزِنْتُم بِحسبِ مشيَئة اِهللا، ِلذَِلك نَحن لَم . نَّكُم حزِنْتُم، بْل َألن حزنَكُم قَادكُم ِإلَى التَّوبةفََأنَا فَرحان، ال َأل

َأما . النَّجاة، ولَيس علَيه نَدمَألن الْحزن الَّذي بِحسبِ مشيَئة اِهللا، ينْتج تَوبةً تُُؤدي ِإلَى ١٠. نُسبب لَكُم َأي َأذًى
توي ِإلَى الْمُؤدا، فَينْيالد هببي تُسالَّذ نزاِهللا١١. الْح يَئةشبِ مسي بِحالَّذ كُمنزح وا نَتَاِئجفَانْظُر : َأخَذْتُم َأنْتُم

ا حمع تُمتَذَراعو ،ةيبِجِد وعضوالْم تُماقَبعِلي، و الُؤكُموو ،ِإلَي قُكُمشَو رظَه ثُم ،تُمجعانْزو ،تُمبغَضثَ، ود
بذْنرِ. الْمذَا اَألمه نم اءرِيَأب َأنَّكُم تُمرذَا َأظْهي كُلِّ هفِل ا١٢. وَأج نم كُني لَم ،لَكُم ثْتُهعي بالَّذ طَابلظَّاِلمِ فَالْخ



وهذَا جعلَنَا ١٣. وال حتَّى من َأجِل الْمظْلُومِ، بْل كَان قَصدي هو َأن ُأبين لَكُم َأمام اِهللا َأنَّكُم تَهتَمون بِنَا فعال
  .نَتَعزى

فََأنَا افْتَخَرتُ بِكُم ١٤. رحِ تيتُوس، َألنَّكُم جميعا َأرحتُم روحهلَكن بِاِإلضافَة ِإلَى َأنَّنَا تَعزينَا، فَقَد فَرِحنَا َأكْثَر بِفَ
وكَما َأن كُلَّ ما قُلْنَاه لَكُم هو حقٌّ، فَاآلن اتَّضح َأن افْتخَارنَا بِكُم ِلتيتُوس . ِلتيتُوس، وَأنْتُم لَم تُخْجِلُوني في هذَا

وا هضقٌَّأيامٍ ١٥.  حرتبِاح بِه تُمبحر َأنَّكُمو ،ينيعطم كُلُّكُم كُنْتُم فَ َأنَّكُمكَي تَذَكَّري ى، َألنَّهَأقْو لَكُم تَهبحم ا َأنكَم
فخَو١٦. وءي كُلِّ شَيف قَ بِكُمَأث َأن يعتَطَألنِّي َأس انحفََأنَا فَر.  

 

 التبرع لمساعدة المؤمنين

٨ 

فَِإنَّهم كَانُوا في ٢. ونُرِيدكُم َأيها اِإلخْوةُ، َأن تَعرِفُوا عن نعمة اِهللا الَّتي َأعطَاها ِلجماعات الْمْؤمنين في مقْدونْيا١
َأنَا َأشْهد لَهم َأنَّهم ٣. امر وفَقْرهم الْمدقع، ِليعطُوا بِكَرمٍ عظيمٍمحنَة صعبة وضيق شَديد، لَكن قَادهم فَرحهم الْغَ

هِمقَ طَاقَتفَوو هِمرِ طَاقَتلَى قَدوا ععرتَب . ،هِمَأنْفُس لْقَاءت نم لُوا ذَِلكفَع٤وملَه كُوني احٍ َأننَا بِِإلْحلُوا ِإلَيستَوو 
يننْؤمالْم ةداعسعِ ِلمري التَّبف يب٥. نَص يحِ، ثُمسال ِللْمَأو مها َأنْفُسطَوَأع مَألنَّه ،منْهم قَّعا كُنَّا نَتَومم لُوا َأكْثَرمفَع

وبِما ٧.  َأن يكَمَل عنْدكُم هذَا الْعمَل الصاِلح كَما بدَأهوهذَا هو السبب َأنَّنَا طَلَبنَا من تيتُوس،٦. لَنَا بِمشيَئة اِهللا
 َأن جِبي لَنَا، ِلذَِلك كُمتبحي مفو ،ادهتي كُلِّ اجفو ،رِفَةعالْمالْكَالمِ وانِ وي اِإليمف ،ءفي كُلِّ شَي اءيَأغْن َأنَّكُم

 اءياتَكُونُوا َأغْنضَأي طَاءالْع ةمعي نف.  
٨كُمتبحقَ مدص َأخْتَبِر ِلكَي ،طَاءي الْعف ينتَهِدجالْم نِ اآلخَرِينع ثُكُمدْل ُأحرٍ، بذَا كََأمه د٩. َأنَا ال َأقْص َأنْتُم

،يالْغَن ويحِ، فَهسـى الْميسنَا عديةَ سمعن رِفُونتَعبِفَقْرِه اءيَأغْن وا َأنْتُميرتَص ِلكَي ،كُملَأج نا ميرفَق ارص نَّهلَك .  
١٠كُمتلَحصِلم وهوعِ، وضوي الْمي فْأير وذَا هيمِ : فَهي تَقْدف بغر نَل مَأو ي كُنْتُماضامِ الْمي الْعف َأنْتُم

َأوو ،ةداعسالالْمعا فهمقَد ن١١. َل مةغْبالراسِ ومالْح عيذُ مالتَّنْف بتَنَاسَل، فَيمذَا الْعلُوا هكَم ا . فَاآلنمطُوا مَأعو
 ،كُمنْد١٢عنَا، فَهنْدا عم بسح هما نُقَدُل مقْبا، فَاُهللا يودجوم اسمالْح كَان ِإن نَاَألنَّهنْدع سا لَيم طْلُبال ي و .

فَالْيوم َأنْتُم في رخَاء ١٤. بْل َأن تَكُون هنَاك مساواةٌ. َأنَا ال َأقْصد َأن يكُون غَيركُم في رخَاء وَأنْتُم في عوز١٣ٍ
. خَر يكُونُون هم في رخَاء ويمكنُهم َأن يساعدوكُم في حاجتكُمويمكنُكُم َأن تُساعدوهم في حاجتهِم، وفي يومٍ آ

الَّذي جمع كَثيرا لَم يفْضْل عنْه شَيء، والَّذي جمع قَليال لَم : "كَما يقُوُل الْكتَاب١٥. بِذَِلك تَكُون هنَاك مساواةٌ
ءشَي هنْقُصي".  

  توس وزميالهتي

فَلَما طَلَبنَا منْه َأن يذْهب ِإلَيكُم، رحب بِالطَّلَبِ، ١٧. الْحمدِ ِهللا الَّذي وضع في قَلْبِ تيتُوس َأن يهتَم بِكُم مثْلي١٦
لْقَاءت نماسٍ كَبِيرٍ ومبِح كُمِإلَي بذَاه وه ذَِلك نم َأكْثَرْل وبهكُلُّ ١٨.  نَفْس هحدي تَماَألخَ الَّذ هعلْنَا مسَأرو



وبِاِإلضافَة ِإلَى ذَِلك، اخْتَارتْه ِليكُون رفيقًا لَنَا في السفَرِ ِلكَي نَحمَل ١٩. جماعات الْمْؤمنين علَى خدمته ِلِإلنْجِيِل
 دجتَمفَي ،طَاءذَا الْعهةمدنَا بِالْخاممتاه حتَّضيو ،يحسلَى ٢٠. الْمع دنَا َأحلُومال ي َأن رِصذَا َألنَّنَا نَحنَا هتَّبر قَدو

ةاِلغِ الْكَبِيربالْم هذه را َأملَّى بِهي نَتَوالَّت ي٢١. الطَّرِيقَةرِ، ال فِل الْخَيمبِع تَمنَه ني نَظَرِ فَنَحْل فنَظَرِ اِهللا فَقَطْ، ب 
  .النَّاسِ َأيضا

وكَذَِلك َأرسلْنَا معهما َأخَانَا الَّذي َأثْبتَ لَنَا بِطُرق كَثيرة َأنَّه متَحمس، واآلن هو َأكْثَر حماسا َألن عنْده ثقَةً ٢٢
يكُمةً فيمظف٢٣َ. ع ،يتُوسا تَأمكُمنْدع ةمدي الْخي فاوِنعمي ويلمز وه . اتاعمنِ جثِّالنِ عما ممانِ فَها اَألخَوَأم

قٍّ في ِإذَن عبروا عن محبتكُم لَهم بِوضوحٍ، فَيرى الْمْؤمنُون َأنَّنَا علَى ح٢٤. الْمْؤمنين، ويتَمجد الْمسيح بِهما
خَارِنَا بِكُمافْت.  

 

 يبارك المعطي الكريم هللا

٩ 

١يننْؤمالْم ةداعسعِ ِلمروعِ التَّبضوي مف لَكُم َأكْتُب َأن تَاجَأنَا ال َأح يقَةقي الْحيمِ ٢. فِلتَقْد كُماسمفََأنَا عارِفٌ ح
اِإلخْوةُ في َأخَاِئيةَ علَى استعداد َأن يتَبرعوا منْذُ الْعامِ : "د الْمقْدونيين وقُلْتُ لَهمالْمساعدة، وافْتَخَرتُ بِهذَا عنْ

تخَارنَا بِكُم في لَكنِّي َأرسلْتُ لَكُم هُؤالء اِإلخْوةَ ِلَئال يظْهر َأن اف٣ْ. ِلذَِلك فَِإن حماسكُم شَجع َأكْثَرهم." الْماضي
َألنَّه ِإذَا حضر معي بعض اِإلخْوة من ٤. فَُأرِيد َأن تَكُونُوا مستَعدين فعال كَما قُلْتُ. هذَا اَألمرِ هو كَالم فَارِغٌ

نَا وثقْنَا فيكُم ِإلَى هذه الدرجة، وال شَك َأنَّكُم َأنْتُم َأيضا مقْدونْيا، ووجدوا َأنَّكُم غَير مستَعدين، فَِإنَّنَا نَخْجُل َألنَّ
لُون٥. تَخْج عروا التَّبزهجي ِلكَي ،كُمي ِإلَيبِقُونسي َأن ةاِإلخْو ُؤالءه نم َأطْلُب َأن هِمالْم نم تُ َأنَّهَأير ِلذَِلك

. فَعنْدما َأحضر، يكُون جاهزا بِاعتبارِ َأنَّه هديةٌ تُقَدمونَها بِِإرادتكُم وَأنْتُم غَير مجبرِين. ذي وعدتُم بِهالسخي الَّ
٦صحي خَاءبِالس عرزي نميال، وقَل دصحخِْل يبِالْب عرزي نم وا َأنتَذَكَّراويرفو ٧. د عرتَبي َأن جِبي داحفَكُلُّ و

اُهللا قَادر َأن يغْنيكُم بِكُلِّ بركَة، ٨. كَما نَوى في قَلْبِه وهو غَير نَادمٍ َأو مجبرٍ، َألن اَهللا يحب من يعطي بِفَرحٍ
كَما ٩. لِّ شَيء، ِلكُلِّ الظُّروف، وَأيضا يفْضُل عنْكُم ِلتَقُوموا بِكُلِّ عمٍل صاِلحٍفَيكُون عنْدكُم كُلُّ ما يكْفي من كُ

تَابقُوُل الْكي" :دِإلَى اَألب ومدي هالحص ،اءطَى الْفُقَرَأع ،خَاءبِس عزو".  
١٠رزورِ ِليزبِالْب ارِعقُ الززري يا، اُهللا الَّذيهنَميا، وهِإلَي ونتَاجي تَحورِ الَّتزبِالْب قُكُمزريْأكَُل، سامِ ِليبِالطَّعو ع

وهذَا يجعُل . وسيغْنيكُم في كُلِّ شَيء، ِلتَكُونُوا كُرماء في كُلِّ وقْت١١. ويجعُل صالحكُم ينْتج حصادا وفيرا
لْنَاالنَّاسما علَى ماَهللا ع ونشْكُر١٢.  ي ةاِإلخْو اتاجح دلَى سع را، ال تَقْتَصونَهمي تُقَدةَ الَّتمدالْخ هذه َألن

زِيَل ِللهالْج الشُّكْر ونمقَدي يرِينُل الْكَثعا تَجضْل َأيب ،يننْؤما١٣. الْم هذبِه فََأنْتُمنَكُمدعم تُمرَأظْه ةمدلْخ . مفَه
وهم ١٤. بِسببِها يسبحون اَهللا من َأجِل طَاعتكُم لَه وِإيمانكُم بِِإنْجِيِل الْمسيحِ، وَألنَّكُم تُعطُون بِسخَاء لَهم وِللْجميعِ



. لُوبِهِم محبةٌ عميقَةٌ لَكُم، من َأجِل نعمة اِهللا الْعظيمة الَّتي َأعطَاها لَكُمَأيضا يدعون اَهللا من َأجلكُم، وفي قُ
  .فَشُكْرا ِلله علَى هديته الَّتي تَفُوقُ الْوصف١٥َ
 

 بولس يدافع عن خدمته

١٠ 

ا بولُس الَّذي يقُولُون عنَّي ِإنِّي متَواضع وَأنَا عنْدكُم، وجرِيء وَأنَا ثُم َأطْلُب منْكُم بِوداعة الْمسيحِ ولُطْفه، َأن١َ
نْكُمع يدع٢. بكُمنْدَأنَا عةَ واءرالْج هذَل همتَعَأس ي َأنونبِرال تُج ،وكُمجَأر . عا ماِلهمعتنِ اسم دالب ى َأنَّهَألنِّي َأر

. فَمع َأنَّنَا نَعيشُ في هذه الدنْيا، لَكنَّنَا ال نُجاهد كَما يفْعُل َأهُل الدنْيا٣. لَّذين يظُنُّون َأنَّنَا نَعيشُ حسب هذه الدنْياا
فََأسلحتُنَا لَها الْقُدرةُ من اِهللا علَى ِإبادة . عملُها النَّاسَألن اَألسلحةَ الَّتي نُجاهد بِها تَخْتَلفُ عنِ اَألسلحة الَّتي يست٤َ

ودونِ الْعصاَل . حالْجِد ٥فَنُبِيديحسالْم يعطي لُهعنَجكْرٍ وكُلَّ ف رنَْأساِهللا، و رِفَةعم دفُ ضتَق اءرِيبكُلَّ كتَى ٦. ومو
تْ طَاعحبانٍَأصيصكُلَّ ع باقنُع َأن يندتَعسم لَةً، نَكُونكَام تُكُم.  

ِإن كَان واحد يثقُ َأنَّه ينْتَمي ِللْمسيحِ، فَيجِب علَيه َأن يتَذَكَّر َأنَّنَا نَحن َأيضا : اُنْظُروا ِإلَى اُألمورِ علَى حقيقَتها٧
سي ِللْمارِنَنْتَمقْدا ِلي ٨. يحِ بِنَفْسِ الْمطَاهَأع يحسالْم اللَّازِمِ، َألن نم ي َأكْثَرلْطَتبِس ركُنْتُ َأفْتَخ ُل ِإنَأنَا ال َأخْج

كُممدال َأله كُميني َأكْت٩ُ. َألبالَّت اتطَاببِالْخ يفَكُمُأخ اوُِل َأنال تَظُنُّوا َأنِّي ُأح اِإذَنه١٠. بداحقُوُل وا يمبر :
"هتَاف هكَالميفٌ وعض وفَه ،ودجوم وهو نَّهيفَةٌ، لَكنعةٌ ويقَاس ولُساتُ بطَاب١١." خ لَمعي َأن جِبي ذَا الشَّخْصه

  .حضر عنْدكُمَأن ما َأكْتُبه في خطَاباتي وَأنَا غَاِئب، سَأفْعلُه حين َأ
١٢نَا بِهِمَأنْفُس نُقَارِن ال َأنو ،مهَأنْفُس ونحدمي يننَا بِالَّذَأنْفُس اوِينُس ُأ َأنرال نَتَج نا نَحعطَب . ُؤالءه اءَأغْبِي مِإنَّه

 قَارِنُونيو هِملَى َأنْفُسع مهَأنْفُس ونيسقي ينالَّذهِمبَِأنْفُس مهة١٣َ. َأنْفُسنَا الْخَاصوددى حدتَعا يبِم فَال نَفْخَر نا نَحَأم .
اكُم لَو لَم نَكُن بشَّرن١٤َ. وهذَا الْمجاُل يشْملُكُم َأنْتُم َأيضا. ِإنَّما نَقْصر افْتخَارنَا علَى الْمجاِل الَّذي قَسمه اُهللا لَنَا

فَنَحن ال نَتَعدى حدودنَا ِلنَفْخَر بِما ١٥. لكنَّنَا فعال بشَّرنَاكُم بِِإنْجِيِل الْمسيحِ. بِاِإلنْجِيِل، لَكَان فَخْرنَا بِكُم مبالَغَةً منَّا
فَنُبشِّر بِاِإلنْجِيِل ١٦. و َأن مجاَل خدمتنَا بينَكُم يمتَد جِدابْل كَما نَرجو َأن يزِيد ِإيمانُكُم، كَذَِلك نَرج. عملَه غَيرنَا

من : "بْل كَما يقُوُل الْكتَاب١٧. في بِالد ُأخْرى غَيرِ بِالدكُم، دون َأن نَفْخَر بِما تَم عملُه في مجاِل خدمة غَيرِنَا
فْتَخي َأن ادلَىَأروبِالْم رفْتَخفَلْي ،اُهللا١٨." ر هحدمي نْل موال، بقْبم كُوني هنَفْس حدمي نم سفَلَي.  

 



 الرسل الكذبة

١١ 

١اءالْغَب ضعنِّي بلُوا متَمتَح و َأنجال. َأرعف لُونتَمتَح ارِفٌ َأنَّكُمك٢ُ. َأنَا علَيع يراِهللاِإنِّي َأغ نم يةً هيرغ م .
داحا الْوهلجِلر ةرطَاه اءذْرثَْل عم لَه فَّكُميحِ َألزسِللْم تُكُم٣. َألنِّي خَطَب الِئكُمو نع قُولُكُملَّ عتَض نِّي َأخَافُ َأنلَك

َألنَّكُم علَى َأتَم االستعداد َأن تَقْبلُوا ِإن كَان واحد ٤. حيةُ بِمكْرِهاوِإخْالصكُم ِللْمسيحِ، مثَْل حواء الَّتي خَدعتْها الْ
وا يْأتي ِإلَيكُم ِليبشِّركُم بِعيسـى آخَر غَيرِ الَّذي بشَّرنَاكُم بِه، َأو ِلتَنَالُوا روحا آخَر غَير الَّذي نلْتُموه، َأو ِلتَقْبلُ

وهي قَبِلْتُمالَّذ رغَي ِل ٥! ِإنْجِيال آخَرسالر ُؤالءه نْل َأنَا َأقَلُّ شَْأنًا مفَه"اءظَمالْع"٦! ؟ ال َأظُن ركُنْتُ غَي تَّى ِإنح
رِفَةعي الْمصٍ فنَاق رنِّي غَيي الْكَالمِ، لَكيحٍ فذَا لَكُ. فَصنَا هحضَأو ننَحوبِكُلِّ طَرِيقَةو قْتي كُلِّ وف م.  

كَانَتْ هنَاك جماعاتٌ ٨فَهْل َأخْطَْأتُ بَِأنِّي بلَّغْتُكُم بشْرى اِهللا مجانًا، فََأنْزلْتُ من مقَامي، ِلكَي يرتَفع مقَامكُم؟ ٧
ولَما احتَجتُ ِإلَى شَيء وَأنَا عنْدكُم، لَم ُأثَقِّْل علَى َأي ٩. دمكُم َأنْتُمُأخْرى تَعولُني، فَكََأنِّي سلَبتُهم هم، ِلكَي َأخْ

يكُمف داحو .هِإلَي تَاجا كُنْتُ َأحي منطَوا َأعونْيقْدم نوا مرضح ينةَ الَّذاِإلخْو ُأثَقِّ. َألن لَنو ،كُملَيُأثَقِّْل ع افَلَمدَل َأب .
١٠ذَا الْفَخْره لَيع عيضي ةَ َأنَأخَاِئي ي بِالدف دَأح رقْدي لَن ،يي فيحِ الَّذسقِّ الْمح بسح لَكُم اذَا؟ ١١. ُأَؤكِّدِلم

كُمبَأنِّي ُأح لَمع؟ اُهللا يكُمبْل َألنِّي ال ُأحه.  
عمِل ما َأعملُه اآلن، ِلكَي ال ُأعطي فُرصةً ِللَّذين يرِيدون فُرصةً ِليظْهروا َأنَّهم مساوون لَنَا بْل سَأستَمر في ١٢

. سُل الْمسيحِهُؤالء هم رسٌل كَذَبةٌ، عماٌل غَير ُأمنَاء، ويظْهرون كََأنَّهم ر١٣. في اُألمورِ الَّتي يفْخَرون بِها
فَلَيس من الْغَرِيبِ ِإذَن َأن يظْهر خُدامه وكََأنَّهم ١٥. وال عجب، َألن الشَّيطَان نَفْسه يظْهر وكََأنَّه مالك نُور١٤ٍ

  .لَكن ستَكُون نهايتُهم حسب َأعماِلهِم. خُدام الصالحِ
  المهبولس يفتخر بآ

١٦َأنِّي غَبِي دَأح ظُنال ي َأن جِبى، يةً ُأخْررم رُأكَر . ِلكَي ي كَغَبِيلُونفَاقْب ِإذَن ،َأنِّي غَبِي تَظُنُّون كُنْتُم ا ِإنَأم
. م مثَْل واحد غَبِي عنْده الْجراءةُ َأن يفْتَخرفَما َأقُولُه اآلن، لَيس من الْمسيحِ، بْل َأتَكَل١٧َّ. َأفْتَخر ولَو قَليال

ال شَك َأنَّكُم َأنْتُم الْعقَالء تَحتَملُون ١٩َألن كَثيرِين يفْتَخرون بِامتيازاتهِمِ الدنْيوِية، فَلماذَا ال َأفْتَخر َأنَا َأيضا؟ ١٨
نَعم، َأنْتُم تَحتَملُون ِإن كَان واحد يستَعبِدكُم، َأو يستَغلُّكُم، َأو يسلُبكُم، َأو يستَعلي علَيكُم، َأو ٢٠. الْجهالء بِسرورٍ

هجلَى الْوع كُمملْط٢١. يذَا مْل همنَع فَلَم فَاءعٍل، َأنَّنَا كُنَّا ضتَرِفُ بِخَجِإنِّي َأعوكُمع!  
بِه را َأفْتَخضفََأنَا َأي ،ُؤالءه بِه رفْتَخي َأن رِيدا يفَكُلُّ م ،اءبِغَب ا َأنِّي َأتَكَلَّمبِم ن؟ فََأنَا ٢٢. لَكونيانربع مْل هه

هْل هم خُدام الْمسيحِ؟ ٢٣. ِإبراهيم؟ فََأنَا كَذَِلكهْل هم من نَسِل . هْل هم من بني ِإسراِئيَل؟ فََأنَا َأيضا. َأيضا
منْهم نسنُونٍ، َأنَا َأحجتُ ! َأقُوُل كَمضرتَعو ،منْهم تُ َأكْثَردلجو ،منْهم جِنْتُ َأكْثَرسو ،منْهم تُ َأكْثَربتَع فَقَد

منْهم َأكْثَر تو٢٤. ِللْمةًخَملْدج ينثَالثا وعست ةري كُلِّ مف ،ودهي الْينلَدج اترم ثَالثَ ٢٥. س يصتُ بِالْعرِبض



اترةً. مرم ةارجتُ بِالْحجِمر .اترينَةُ ثَالثَ مفتْ بِي السطَّمي . تَحف ،هللَيو ارِهال، بِنَها كَامموتُ ييضِ قَضرع
في َأسفَارٍ عديدة، واجهتُ مخَاطر من َأنْهارٍ ومخَاطر من لُصوصٍ، مخَاطر من يهود ومخَاطر من ٢٦. الْبحرِ

ا نم رخَاطمرِ وحي الْبف رخَاطفَارِ، مي الْقف رخَاطمنِ ودي الْمف رخَاطم ،ودهرِ يغَيةكَذَب ةبٍ ٢٧. خْوي تَعف
. قَاسيتُ من الْجوعِ والْعطَشِ وقلَّة التَّغْذية ومن الْبرد ومن قلَّة الْمالبِسِ. ومشَقَّة، وفي سهرٍ بِال نَومٍ

٢٨ُئوِليسبِم يموغَاِلي الْيانْش نَاكذَا، هِإلَى كُلِّ ه افَةبِاِإلضويننْؤمالْم اتاعمكُلِّ ج َأنَا ال ٢٩. ةفُ وعضي نم
هعفُ معَأض !هلَينِ عزالْح نتَرِقُ مَأنَا ال َأحو ،يَئةي الْخَطف قَعي نم!  

اُهللا َأبو سيدنَا عيسـى، تَبارك ٣١.  ضعيفٌِإن كَان ال بد من االفْتخَارِ، فَِإنِّي َأفْتَخر بِاُألمورِ الَّتي تُبين َأنِّي٣٠
،دِإلَى اَألب بَأنِّي ال َأكْذ لَمعشْقَ ٣٢. يمد ينَةدم ةاسربِح رَأم ،ارِثالْح كلالْم لْطَةتَ سُل تَحمعي يشْقَ الَّذمد ماكح

لَيع قْبِضي ة٣٣َ. ِلكَياِإلخْو نلَكنْهتُ مبرهورِ، وي السف ذَةنَاف ني ملُونَأنْزو ،ي قُفَّةي فونعضو .  
 

 وشوكته رؤى بولس

١٢ 

١رَأفْتَخ ِلي َأن دِلي. الب هالنَاتِإعيحِ وسَؤى الْمر نع اآلن ثُكُمدُأحنِّي سلَك ،نْفَعذَا ال يه َأن عم٢. ورِفُ رال َأعج
الثَّاِلثَة اءمفَ ِإلَى السنَةً خُطةَ سشْرع عبنْذُ َأرميحِ، وسي ِللْمنْتَمي .لَم؟ ال َأعهمرِ جِسبِغَي َأم همبِجِس ْل كَاناُهللا . فَه

لَمع٣. يرِإنِّي ُأكَرو :رِ جِسبِغَي َأو همبِجِس كَان ِإن لَمَأنَا ال َأعلَمعاُهللا ي ،هَل . مجذَا الره َأن لَما َأعفَ ِإلَى ٤ِإنَّمخُط
َأنَا َأفْتَخر بِهذَا الرجِل، وال ٥. الْجنَّة، وسمع َأشْياء ال يمكن التَّعبِير عنْها، وال يجوز ِإلنْسانٍ َأن يتَحدثَ بِها

لَكنِّي سَأمتَنع ِلَئال يظُن َأحد . ولَو َأردتُ َأن َأفْتَخر، ال َأكُون غَبِيا، َألنِّي َأقُوُل الْحق٦َّ.  بِضعفيَأفْتَخر بِنَفْسي ِإال
  .َأنِّي َأعظَم مما يرى في َأو يسمع منِّي

٧النَاتاِإلع هذه ةعوبِ رببِس رال َأتَكَب ِلكَييومي جِسكَةً فيتُ شَوطي، ِلَئال : ، ُأعنذِّبعطَانِ ِليالشَّي نوال مسر
رنِّي، ٨. َأتَكَبا عْأخُذَهي َأن اتريحِ ثَالثَ مستُ ِإلَى الْمعرقَاَل ِلي٩فَتَض نَّهلُغُ : "لَكي تَبتقُو َألن ،يكي تَكْفتمعن

 يكا فالَهيفٌكَمعَأنْتَ ضيحِ." وسةُ الْمقُو لَيلَّ عتَح ي، ِلكَيفعبِض رورٍ َأفْتَخربِكُلِّ س يحِ، ١٠. ِإذَنسِل الْمَأج نفَم
شَقَّةالْمو ادهطاالضو يقالضو انَةاِإلهو فعبِالض حقَوِ. َأفْر يفًا، َأكُونعض َأكُون يناَألنِّي حي. 

 قلق عليهم

١١فْتُ كَغَبِيرَأنَا تَص . نتُ َأقَلَّ شَْأنًا مي، َألنِّي لَسونحدتَم َأن كُملَيع جِبي ذَا، كَانلَى هي عونتُمربَأج َأنْتُم
لَكُم علَى َأنِّي رسوٌل بِاآليات والْعجاِئبِ وبرهنْتُ ١٢. حتَّى وِإن كُنْتُ ال ُأساوِي شَيًئا" الْعظَماء"هُؤالء الرسِل 

فَهْل عاملْتُكُم بَِأسوَأ مما عاملْتُ الْجماعات اُألخْرى؟ ِإال طَبعا، ١٣. والْمعجِزات الَّتي عملْتُها بينَكُم بِكُلِّ صبرٍ
ءبِشَي كُملَيُأثَقِّْل ع ي َأنِّي لَمذَا الظُّلْمَِأ! فلَى هي عونحامتُس و َأنجر!  



١٤الثَّاِلثَة ةرِللْم كُمورَأز َأن اآلن دتَعسَأنَا م .كُمنْدا عال م ،َأنْتُم كُمفََأنَا ُأرِيد ،كُملَيُأثَقَِّل ع لَنو . الدلَى اَألوع سلَي
ومن جِهتي، فَِإنِّي بِكُلِّ سرورٍ َأبذُل كُلَّ ما عنْدي، ١٥.  علَى الْواِلدين َأن يوفِّروا ِلَألوالدَأن يوفِّروا ِلواِلديهِم، بْل

كُملَأج ني مُل نَفْسذَأبْل وي َأقَلَّ؟ . بونَنبْل تُحه ،َأكْثَر كُمبكُنْتُ ُأح ِإنِّي١٦فَِإن ا تَقُولُونمبنِّي رلَك ،كُملَيُأثَقِّْل ع لَم 
طَلَبتُ من ١٨هِل انْتَفَعتُ منْكُم عن طَرِيق َأي واحد من الرجاِل الَّذين َأرسلْتُهم ِإلَيكُم؟ ١٧! كَمحتَاٍل سلَبتُكُم بِمكْرٍ

فَهِل انْتَفَع تيتُوس منْكُم بِشَيء؟ َألَم نَتَصرفْ َأنَا وهو بِروحٍ واحد؟ . تيتُوس َأن يذْهب ِإلَيكُم، وَأرسلْتُ معه اَألخَ
  َألَم نَسلُك نَفْس الطَّرِيق؟

١٩كُمامنَا َأمَأنْفُس نع عافنُد ننَحو قْتذَا الْوَأنَّنَا طُوَل ه ا تَظُنُّونمبْل ِإنَّنَا نَتَ. رال، ب يننْؤماِهللا كَم امَأم كَلَّم
َأنَا َأخَافُ َأنِّي عنْدما َأحضر ِإلَيكُم، َأجِدكُم علَى ٢٠. بِالْمسيحِ، وكُلُّ قَصدنَا َأيها اَألحباء هو َأن نَبنيكُم روحيا

ونا تُرِيدرِ ملَى غَيي عونَنتَجِدو ،ا ُأرِيدرِ مغَي . شَتَاِئمةٌ ويَأنَانو بغَضو دسحالفٌ وخ نَكُميب دوجي َأخَافُ َأن
َأخَافُ َأنَّه عنْدما َأحضر ِإلَيكُم مرةً ُأخْرى، يذلُّني ِإلَهِي عنْدكُم، فََأبكي علَى ٢١. وافْتراء وكبرِياء وفَوضى

الَّذ يرِيناالْكَثوهتَكَبي ارالَّت ةالْخَالعنَى والزو ةاسنِ النَّجوا عتُوبي لَمُل وقَب نَأخْطَُأوا م ين.  
 

 تحذيرات أخيرة

١٣ 

َأو  هادة شَاهدينِوكَما َأن الْحكْم في كُلِّ قَضية يكُون بِنَاء علَى شَ. ستَكُون هذه هي ثَاِلثَ مرة َأزوركُم فيها١
 ،ِإنِّي ٢ثَالثَة َأقُوُل لَكُمو ءالشَّي نَفْس رُأكَر َأنَا غائبو اآلنو ،ةيالثَّان ةري الْمف كُمنْدا كُنْتُ علَم تُكُمذَّرفََأنَا ح

َأنْتُم تُرِيدون دِليال علَى ٣.  وال علَى َأي واحد من اآلخَرِينعنْدما َأحضر، لَن َأشْفقَ علَى الَّذين َأخْطَُأوا من قَبُل
فَمع َأنَّه كَان ضعيفًا لَما صلب، ٤! ِإنَّه لَيس ضعيفًا بينَكُم، بْل قَوِيا: هذَا هو الدِليُل! َأن الْمسيح يتَكَلَّم بِواسطَتي

اآلن نَّهاِهللالَك ةبِقُو ياِهللا.  ح ةبِقُو هعا ميَألنَّنَا نَح ،كُمعَل مامِلنَتَع اءنَّنَا َأقْوِيلَك ،اِئنَا لَهمبِانْت فَاءعا ضضَأي ننَحو.  
الشَك َأنَّكُم تَعرِفُون َأن الْمسيح عيسـى . كُمامتَحنُوا َأنْفُس. اخْتَبِروا َأنْفُسكُم، وانْظُروا ِإن كُنْتُم علَى اِإليمان٥ِ

ونَسَأُل اَهللا َأن ال ٧. وَأرجو َأن تَعلَموا َأنَّنَا نَحن لَم نَفْشَْل في االمتحان٦ِ. فيكُم، طَبعا ِإال ِإذَا فَشلْتُم في االمتحانِ
رى النَّاس َأنَّنَا نَجحنَا في االمتحانِ، بْل ِلكَي تَعملُوا ما هو حقٌّ، حتَّى ولَو ظَهرنَا نَحن ال ِلكَي ي. تَفْعلُوا َأي خَطٍَأ

ينلق٨ِّ. كَفَاشالْح عْل مقِّ، بالْح دض ءشَي َل َأيمنَع َأن ر٩. َألنَّنَا ال نَقْدننَح ا نَكُونمنْدع حنَفْرو َأنْتُمو فَاءعض 
اءَأقْوِي .ينلتَكُونُوا كَام َأُل اَهللا َأنا ١٠. فَنَسمنْدع ةوبِقَس لَكُمامال ُأع ِلكَي وه َأنَا غَاِئبذَا وه ي َأنِّي َأكْتُبف ببالسو

 . َألبنيكُم ال َألهدمكُمَأحضر، وذَِلك حسب السلْطَة الَّتي َأعطَاها الْمسيح ِلي



 تحيات ختامية

١١ي، ِإلَى اللِّقَاءتخْوا اا ييرَأخاِل. والْكَم ووا نَحيري. ستيحلُوا بِنَصمعْأيِ. اي الرف يندتَّحيشُوا . كُونُوا مع
كُلُّ ١٣. بعضكُم علَى بعضٍ بِقُبلَة طَاهرة سلِّموا١٢. كُماُهللا الَّذي يعطي الْمحبةَ والسالم يكُون مع. بِسالمٍ

كُملَيع ونلِّمسي يننْؤمالْم. 
 .نعمةُ عيسى الْمسيحِ مولَانَا، ومحبةُ اِهللا، ورابِطَةُ الروحِ الْقُدوسِ، تَكُون معكُم جميعا١٤
  


