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 رسالة آورنثوس الثانية
  المقدمة

انية إلى آنيسة آورنثوس في فترة توترت عالقته بها، ألن بعض أعضاء الكنيسة قاموا آتب بولس الرسالة الث
 ولكن بولس في هذه الرسالة یظهر ميله العميق إلى المصالحة ویعرب عن فرحه العظيم إذا .بهجوم شدید عليه

   .تحققت
 رد بقساوة على اإلهانة یتحدث بولس في القسم األول من الرسالة عن عالقته بكنيسة آورنثوس، ویشرح لماذا

 وینتقل .والمعارضة اللتين لقيهما من الكنيسة، ثم یعرب عن ارتياحه ألن قساوته هذه أدت إلى التوبة والمصالحة
بولس إلى مناشدة الكنيسة أن تتبرع بشيء للمؤمنين في اليهودیة، ثم یختم رسالته بالدفاع عن رسوليته في وجه 

   .هم رسل حقيقيون، وأن بولس رسول آاذببعض الذین ادعوا في آورنثوس أن
 مضمون الرسالة

 ) 11-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 16: 7 إلى 12: 1 (.بولس وآنيسة آورنثوس. 2
 ) 15: 9 إلى 1: 8 (.التبرع بالمساعدة للمؤمنين في اليهودیة. 3
 ) 10: 13 إلى 1: 01 (.دفاع بولس عن سلطته آرسول. 4
 )14-11: 13 (.خاتمة. 5
  

  تحّية
  ١الفصل 

ِمْن بوُلَس َرسوِل الَمسيِح َیسوَع ِبَمشيَئِة اِهللا، وِمَن ١
األِخ تيموثاُوَس، إلى آنيسِة اِهللا في آوِرنُثوَس، وإلى 

عَليُكم 2 .جميِع اإلخَوِة الِقدِّیسيَن في آخاِئَيَة ُآلِّها
َع النِّعَمُة والسَّالُم ِمَن اِهللا أبـينا وِمَن الرَّبِّ َیسو

   .الَمسيِح

  بولس یشكر اهللا
تباَرَك اُهللا أبو َربِّنا َیسوَع الَمسيِح، اآلُب الرَّحيُم 3

فهَو الذي ُیَعزِّینا في جميِع شداِئِدنا 4وإلُه ُآلِّ َعزاٍء، 
ِلَنقِدَر َنحُن بالَعزاِء الذي ِنلناُه ِمَن اِهللا أْن ُنَعزَِّي ِسوانا 

فَكما أنَّ لنا َنصيًبا واِفًرا ِمْن آالِم 5 .ِشدٍَّةفي ُآلِّ 
 .الَمسيِح، فكذِلَك لنا بالَمسيِح َنصيّب واِفٌر ِمَن الَعزاِء

فإذا ُآنَّا في ِشدٍَّة فألجِل َعزاِئُكم وَخالِصُكم، وإذا 6
َتَعزَّینا فألجِل َعزاِئُكُم الذي َیمَنُحنا الُقدَرَة على 

وَرجاُؤنا 7 .ي َنحَتِمُلها َنحُنحِتماِل ِتلَك اآلالِم الت ا
فيُكم ثاِبّت ألنَّنا َنعِرُف أنَُّكم ُتشاِرآوَننا في الَعزاِء 

  .ِمثَلما ُتشاِرآوَننا في اآلالِم
ال ُنریُد، أیُّها اإلخَوُة، أْن َتجَهلوا الشَّداِئَد التي َنَزَلْت 8

ِبنا في آسيَة، فكاَنت َثقيَلًة جّدا وفوَق ُقدَرِتنا على 
َبْل َشَعْرنا أنَُّه 9تماِل حتى َیِئسنا ِمَن الحياِة، االح

َمحكوٌم عَلينا بالموِت، ِلَئالَّ َنــتَِّكَل على أنُفِسنا، َبْل 
فهَو الذي أنَقَذنا ِمْن 10 .على اِهللا الذي ُیقيُم األمواَت
 نعم، لنا فيِه َرجاٌء أنَُّه .هذا الموِت وسُينِقُذنا ِمنُه

وسُتعينوَننا أنُتم ِبصَلواِتُكم، 11 .اَسُينِقُذنا ِمنُه أیًض
فإذا باَرَآنا اُهللا اسِتجاَبًة ِلَصَلواِت آثيٍر ِمَن النـاِس، 

   .فَكثيٌر ِمَن النـاِس َیحَمدوَن اَهللا ِمْن أجِلنا

  بولس یغّير برنامجه

لنا  فهَو َیشَهُد .وما َنفَتِخُر ِبه هَو َشهاَدُة َضميِرنا12
بَأنَّ سيَرَتنا في هذا العاَلِم، وُخصوًصا َبيَنُكم، هَي 

 .ِسيرُة َبساطٍة وَتقوى، ال ِبحكَمِة الَبَشِر، َبْل ِبِنعمِة اِهللا
وَنحُن ال نكُتُب إَليُكم إالَّ ما َتقَرُأوَنُه وَتفَهموَنُه، 13

ما َتفَهموَنُه اآلَن 14 ¸وَرجائي أْن َتفَهموا ُآلَّ الَفهِم
َفهِم، وهَو أنَّنا َفخٌر لُكم وأنُتم َفخٌر لنا في یوِم َبعَض ال

  .ربِّنا َیسوَع
ُآنُت على ِثَقٍة ِبهذا ُآلِِّه حيَن َعَزمُت على السََّفِر 15

فأُمرَّ ِبُكم 16إَليُكم أوًَّال حتى َتَتضاَعَف الفائدُة لُكم، 
في طریقي إلى َمكدوِنـيََّة، ُثمَّ أرِجـُع ِمْن مكدوِنـيََّة 

فَهْل 17 .يُكم، فُتسهِّلوا لي أمَر السََّفِر إلى الَيهوِدیَِّةإَل
َعَزمُت على هِذِه الُخطَِّة ِلِخفٍَّة َظَهَرْت عَليَّ؟ وَهْل 

ُأدبُِّر ُأموري َتدبـيًرا َبَشِرّیا، فأقوُل نعم نعم وال ال في 
وَیشَهُد اُهللا أنَّ آالَمنا لُكم ما آاَن نعم 18الوقِت ذاِتِه؟ 

بَن اِهللا الذي َبشَّْرنا ِبه  نَّ َیسوَع الَمسيَح األ19وال، 
َبيَنُكم، أنا وسلواُنُس وتيموثاُوُس، ما آاَن نعم وال، 

 لذِلَك .ِلُكلِّ ُوعوِد اِهللا» النَّعُم«فهَو 20 .َبْل نعم ُآلُُّه
 .بالَمسيِح َیسوَع إآراًما ِلَمجِد اِهللا» آمين«َنقوُل 

نا وإّیاُآم في الَمسيِح، وهَو ولكنَّ اَهللا هَو الذي ُیَثبُِّت21
وَخَتَمنا ِبخاَتِمِه ومَنَحنا ُروَحُه 22الذي َمَسحنا 

  .ُعربوًنا في ُقلوِبنا
مَتَنْعُت َعِن الَمجيِء إلى  وَیشَهُد اُهللا عَليَّ أنِّي ا23

فَنحُن ال ُنریُد السَّيَطَرَة 24آورنثوَس َشَفَقًة عَليُكم، 
ُل َمعُكم ِمْن أجِل َفَرِحُكم، على إیماِنُكم، َبْل َنحُن َنعَم
   .فأنُتم في اإلیماِن ثاِبتوَن

  ٢الفصل 
لذِلَك َعَزمُت أْن ال أعوَد إَليُكم، ِلَئالَّ ُأَسبَِّب لُكُم ١

ألنِّي إْن أحَزنُتُكم َفَمْن ُیفِرُحني 2 .الُحزَن َمرًَّة ثاِنـيًة
سالَة وما َآَتبُت إَليُكم ِتلَك الر3َِّغيُر الذیَن أحَزنُتُهم؟ 

إالَّ ألنِّي ُأریُد أْن ال یكوَن َمصدَر ُحزني ِعنَد َمجيئي 
 .إَليُكم، أوَلِئَك الذیَن َیِجُب أْن یكونوا َمصَدَر ُسروري

وأنا واِثٌق ِبُكم جميًعا، واِثٌق أنَّ ُسروري هَو 
َآَتبُت إَليُكم وَقلبـي َیفيُض بالكآَبِة 4 .ُسروُرُآم جميًعا
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 ِمنها الدُّموُع، ال ِلَتحَزنوا َبْل والضِّيِق وَعيني َتسيُل
  .ِلَتعِرفوا آْم أنا ُأِحبُُّكْم

  مسامحة المذنب
فالذي آاَن سَبــًبا ِللُحزِن ما أحَزَنني أنا َوحدي، َبْل 5

ویكفي هذا 6 .أحَزنُكم ُآلَُّكم َبعَض الُحزِن، ِلَئالَّ ُأباِلـَغ
واآلَن َخيٌر 7 .ا أنَزَلُه ِبه أآثُرُآمالرَُّجَل ِمَن الِعقاِب م

لُكم أْن َتصَفحوا َعنُه وُتشجِّعوُه، ِلَئالَّ َیبَتِلَعُه الَغمُّ 
وِإنَّما َآَتبُت 9 .فُأوِصيُكم أْن َتزیدوُه َمَحبًَّة8 .الشدیُد

 .إَليُكم ألخَتِبَرُآم وأرى َهْل ُتطيعوَنني في ُآلِّ شيٍء
 َعنُه أنا أیًضا، ألنِّي  َصَفحُت.فَمْن َصَفحُتم َعنُه10

إذا َصَفحُت َعْن شيٍء َیسَتِحقُّ الصَّفَح َفِمْن أجِلُكم في 
ِلَئالَّ َیتَغلََّب عَلينا الشَّيطاُن، 11َحضرِة الَمسيِح، 

   .وَنحُن ال َنجَهُل مقاِصَدُه

  االنتصار بيسوع المسيح
نَفَتَح لي  َر بالَمسيِح، فاوَصْلُت إلى َتُرواَس ُألبش12ِّ

ولكنِّي َقِلْقُت جّدا ألنِّي ما 13 .باُب الَعَمِل في الرَّبِّ
َوَجدُت تيُطَس أخي، فَودَّعُت اإلخَوَة وساَفْرُت إلى 

  .مكدوِنـيَة
الَحمُد ِهللا الذي َیقوُدنا في َموِآِب َنصِرِه الّداِئِم في 14

 .َعبـيَر َمعِرَفِتهالَمسيِح، وَینُشُر ِبنا في ُآلِّ مكان 
فَنحُن ِهللا راِئَحُة الَمسيِح الذَِّآيَُّة َبيَن الذیَن 15

َفهَي ِللذیَن َیهِلكوَن 16 .َیخُلصوَن أِو الذیَن َیهِلكوَن
راِئَحُة موٍت ُتميُت، وِللذیَن َیخُلصوَن راِئَحُة حياٍة 

َنحُن ال 17 فَمْن هَو القاِدُر على هذا الَعَمِل؟ .تحيـــي
 ِمثَل آثيٍر ِمَن النـاِس ِبكالِم اِهللا، َبْل َنتَكلَُّم في ُنتاِجُر

   .الَمسيِح آالَم الّصاِدقيَن، آالَم ُرُسِل اِهللا أماَم اِهللا

  خّدام العهد الجدید
  ٣الفصل 

َهْل ُعدنا إلى َتعظيِم شْأِننا أم أنَّنا َنحتاُج، ِمثَل ١
ساِئِل َتوِصَيٍة ِمنُكم أو إَليُكم؟ َبعِض النـاِس، إلى َر

أنُتم أنُفُسُكم ِرسالُتنا، مكتوَبًة في ُقلوِبنا، َیعِرُفها 2
نعم، َتبـيََّن أنَُّكم ِرسالُة 3 .وَیقَرُأها جميُع النـاِس

الَمسيِح جاَءْت على َیِدنا، وما َآَتبناها ِبِحبٍر، َبْل 
 في ¸، َبْل ِبُروِح اِهللا الَحيِّ، ال في ألواٍح ِمْن حَجٍر

  .ألواٍح ِمْن َلحٍم ودٍم، أي في ُقلوِبُكم
ال ألنَّنا قاِدروَن أْن 5هِذِه ِثَقٌة لنا بالَمسيِح ِعنَد اِهللا، 4

فهَو الذي 6 .َندَِّعـَي شيًئا ألنُفِسنا، فُقْدَرُتنا ِمَن اِهللا
َجَعلنا قاِدریَن على ِخدَمِة الَعهِد الجدیِد، َعهِد الرُّوِح 

  .َحرِف، ألنَّ الَحرَف ُیميُت والرُّوح ُیحيـــيال َعهِد ال
فإذا آاَنت ِخدَمُة الموِت المنقوَشُة ُحروُفها في 7

ألواٍح ِمْن حَجٍر ُأحيَطت بالَمْجِد، حتى إنَّ َبني 
ِإسرائيَل ما َقِدروا أْن َینُظروا إلى َوجِه موسى ِلَمجِد 

جُد ِخدَمِة فكيَف یكوُن َم8َطلَعِتِه، مَع أنَُّه َمجٌد زائّل، 
وإذا آاَنت ِخدَمُة ما أدَّى إلى الُحكِم على 9 !الرُّوِح

الَبَشِر َمجًدا، َفكم َتفوُقها َمجًدا ِخدَمُة ما ُیؤّدي إلى 
فما آاَن في الماضي فاِئَق الَمجِد، زاَل 10 .َتبِریِرِهم

   .ِبَفضِل الَمجِد الذي َیفوُقُه اآلَن

 كوُن َمجُد الخاِلِد؟وإذا آاَن ِللزاِئِل َمجٌد، فَكْم ی11
 .وألنَّ لنا هذا الرَّجاَء، فَنحُن نَتَصرَُّف ِبُجْرَأٍة12
فما َنحُن آموسى الذي آاَن َیضُع ِقناًعا على 13

 .َوجِهِه ِلَئالَّ یرى َبنو ِإسرائيَل ِنهاَیَة ما َیزوُل
ولِكْن َعِمَيْت َبصاِئُرُهم، فال َیزاُل ذِلَك الِقناُع إلى 14

كشوٍف ِعنَد ِقراَءِة الَعهِد الَقدیِم، وال اليوِم َغيَر م
   .َینِزُعُه إالَّ الَمسيُح

نعم، إلى اليوِم ال َیزاُل الِقناُع على ُقلوِبِهم ِعنَد 15
وال َینِزُع هذا الِقناَع إالَّ 16ِقراَءِة شریعِة موسى، 

فالرَّبُّ هَو الرُّوُح، وَحيُث 17 .االهتداُء إلى الرَّبِّ
ونحُن جميًعا 18 .بِّ، تكوُن الُحرِّیَُّةیكوُن ُروُح الرَّ

َنعِكُس ُصوَرَة َمجِد الرَّبِّ ِبُوجوٍه مكشوَفٍة، فَنَتحوَُّل 
إلى ِتلَك الّصوَرِة ذاِتها، وهَي َتزداُد َمجًدا على َمجٍد، 

   .ِبَفضِل الرَّبِّ الذي هَو الرُّوُح
  ٤الفصل 

وانى فيها، واُهللا بَرحَمِتِه أعطانا هِذِه الِخدَمَة، فال نَت١
َبْل َنْنُبُذ ُآلَّ َتصرٍُّف َخِفـيٍّ شاِئن، وال َنسُلُك طریَق 2

الَمكِر وال ُنَزوُِّر آالَم اِهللا، َبْل ُنْظِهُر الحقَّ فَيعُظُم 
فإذا آاَنت 3 .شأُننا َلدى ُآلِّ َضميٍر إنسانيٍّ أماَم اِهللا

ن َع4ِبشاَرُتنا َمحجوَبًة، فِهَي َمحجوَبٌة َعِن الهاِلكيَن، 
َغيِر الُمؤمنيَن الذیَن أعمى إلُه هذا العاَلِم َبصاِئَرُهم 

حتى ال ُیشاِهدوا النُّوَر الذي ُیضيُء لُهم، ُنوَر 
فَنحُن ال 5 .الِبشاَرِة ِبَمجِد الَمسيِح الذي هَو ُصوَرُة اِهللا

ُنَبشُِّر بأنُفِسنا، َبْل بـَيسوَع الَمسيِح َرّبا، وَنحُن َخَدٌم 
لُيشِرْق ِمَن «: واُهللا الذي قاَل6 .لَمسيِحلُكم ِمْن أجِل ا
هَو الذي أضاَء نوُرُه في ُقلوِبنا » الظُّلَمِة النُّوُر

ِلُتشِرَق َمعِرَفُة َمجِد اِهللا، ذِلَك الَمجِد الذي على َوجِه 
   .َیسوَع الَمسيِح

  آنز روحي في آنية خزفّية
ـَيٌة ِمْن َخَزٍف َتحِمُل هذا الَكنَز، وما َنحُن إالَّ آِن7

 .ليظَهَر أنَّ ِتلَك الُقدَرَة الفاِئَقَة ِهـَي ِمَن اِهللا ال ِمنَّا
یشَتدُّ عَلينا الضِّيُق ِمْن ُآلِّ جاِنٍب وال َننَسِحُق، 8

َیضَطِهُدنا النـاُس وال 9َنحاُر في أمِرنا وال َنيَأُس، 
صِّراِع وال َنهِلُك، َیتَخلَّى عنـا اُهللا، َنسُقُط في ال

َنحِمُل في أجساِدنا ُآلَّ حين آالَم موِت َیسوَع 10
وما ُدمنا على 11 .ِلَتظَهَر حياُتُه أیًضا في أجساِدنا

َقيِد الحياِة، فَنحُن ُنَسلَُّم ِللموِت ِمْن أجِل َیسوَع ِلَتظَهَر 
فالموُت 12 .في أجساِدنا الفاِنـَيِة حياُة َیسوَع أیًضا

  .ا والحياُة َتعَمُل فيُكمَیعَمُل فين
 وَنحُن .»تَكلَّمُت ألنِّي آَمنُت«: وجاَء في الِكتاِب13

أیًضا ِبُروِح هذا اإلیماِن الذي لنا َنتَكلَُّم ألنَّنا ُنؤِمُن، 
عاِرفيَن أنَّ اَهللا الذي أقاَم الرَّبَّ َیسوَع ِمْن َبيِن 14

نا األمواِت سُيقيُمنا َنحُن أیًضا مَع َیسوَع وَیْجعُل
 فُكلَّما .وهذا ُآلُُّه ِمْن أجِلُكم15وإیَّاُآم َبيَن َیدیِه، 

   .َآُثَرِت النِّعَمُة، َآُثَر عَدُد الشـاِآریَن ِلَمجِد اِهللا

  الحياة باإلیمان
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 فَمَع أنَّ اإلنساَن .ولذِلَك ال َتضُعُف َعزاِئُمنا16
، إالَّ أنَّ اإلنساَن الباِطَن الظـاهَر فينا َیسيُر إلى الَفناِء

   .یَتَجدَُّد یوًما َبعَد یوٍم
وهذا الضِّيُق الَخفيُف العاِبُر الذي ُنقاسيِه ُیَهيِّـُئ 17

ألنَّنا ال َننُظُر إلى األشياِء 18لنا َمجًدا أَبِدّیا ال َحدَّ َله، 
 فالذي .التي َنراها، َبْل إلى األشياِء التي ال َنراها

   .حين، وأمَّا الذي ال َنراُه فهَو إلى األبِدَنراُه هَو إلى 
  ٥الفصل 

ونحُن َنعِرُف أنَُّه إذا َتهدََّمْت َخيَمُتنا األرِضيَُّة التي ١
َنحُن فيها، فَلنا في السَّماِء َبيّت أَبِديٌّ ِمْن ِبناِء اِهللا 

وآم َنتأوَُّه َحنيًنا إلى أْن 2 .غيُر َمصنوٍع باألیدي
ألنَّنا متى َلِبسناُه ال 3ا السَّماِويَّ، َنلَبَس َفوَقها َبيَتن

وما ُدمنا في هِذِه الَخيمِة األرِضيَِّة 4 .نكوُن ُعراًة
فَنحُن َنِئنُّ َتحَت أثقاِلنا، ال ألنَّنا ُنریُد أْن َنَتعرَّى ِمْن 

َجسِدنا األرِضيِّ، َبْل ألنَّنا ُنریُد أْن َنلَبَس َفوَقُه َجَسَدنا 
واُهللا 5 .ـَع الحياُة ما هَو زاِئّل فيناالسَّماِويَّ حتى َتبَتِل

  .هَو الذي أَعدَّنا ِلهذا الَمصيِر ومَنَحنا ُعربوَن الرُّوِح
ولذِلَك ال َنزاُل واِثقيَن ُآلَّ الثَِّقِة، عاِرفيَن أنَّنا ما 6

ُدمنا ُمقيميَن في هذا الَجَسِد، فَنحُن ُمغَتِربوَن َعِن 
فَنحُن إًذا 8 .نا ال ِبما َنراُهألنَّنا َنهَتدي بإیماِن7الرَّبِّ، 

واِثقوَن، وُنَفضُِّل أْن َنغَتِرَب َعْن هذا الَجَسِد ِلُنقيَم مَع 
وسواٌء ُآنَّا ُمقيميَن أو ُمغَتِربـيَن، فغایُتنا 9 .الرَّبِّ

ألنَّنا ال ُبدَّ أْن َنظَهَر جميًعا لدى 10ِرضى الرَّبِّ، 
َجزاَء ما َعِمَلُه وهَو َمحَكَمِة الَمسيِح ِلـَيناَل ُآلُّ واحٍد 
   .في الَجَسِد، أَخيًرا آاَن أْم َشّرا

  المصالحة مع اهللا في المسيح
 أمَّا .وَنحُن ُنقِنـُع النـاَس ألنَّنا َنعِرُف َمخاَفَة الرَّب11ِّ

 اُهللا فَيعِرُفنا َتماَم الَمعِرَفِة، وأرجو أْن َتعِرفونا أنُتم
وَنحُن ال ُنریُد 12 .أیًضا في َضماِئِرُآم َتماَم الَمعِرَفِة

أْن َنعوَد إلى َتعظيِم شأِننا، َبْل ُنریُد أْن ُنعِطَيُكم سَبــًبا 
ِلالفتخاِر ِبنا، فيكوُن لُكم ما َتُردُّوَن ِبه على الذیَن 

فإْن ُآنَّا 13 .َیفَتِخروَن ِبظاِهِر اإلنساِن ال ِبما في َقلِبِه
وَنحُن 14 .َن َفِللَِّه، وإْن ُآنـا ُعقالَء فألجِلُكمَمجاني

أسرى َمحبَِّة الَمسيِح، َبعَدما أدَرْآنا أنَّ واحًدا ماَت 
ِمْن أجِل جميِع النـاِس، فَجميُع النـاِس شاَرآوُه في 

وهَو ماَت ِمْن أجِلِهم جميًعا حتى ال َیحيا 15 .َموِتِه
لذي ماَت وقاَم ِمْن األحياُء ِمْن َبعُد ألنُفِسِهم، َبْل ِل

  .أجِلِهم
 وإذا .فَنحُن ال َنعِرُف أحًدا َبعَد اليوِم حَسَب الَجَسِد16

ُآنَّا َعَرفنا الَمسيَح یوًما حَسَب الَجَسِد، فَنحُن ال 
   .َنعِرُفُه اآلَن هِذِه الَمعِرَفَة

زاَل : وإذا آاَن أَحٌد في الَمسيِح، فهَو َخليَقٌة َجدیدٌة17
وهذا ُآلُُّه ِمَن اِهللا الذي 18 .َو الجدیُدالَقدیُم وها ه

أي 19صاَلَحنا بالَمسيِح وعِهَد إَلينا ِخدَمَة الُمصاَلَحِة، 
إنَّ اَهللا صاَلَح العاَلَم مَع َنفِسِه في الَمسيِح وما حاَسَبُهم 

 .على زالَِّتِهم، وعِهَد إَلينا أْن ُنعِلَن هِذِه الُمصاَلَحَة
 وآأنَّ اَهللا َنفَسُه َیِعُظ فَنحُن ُسفراُء الَمسيِح،20

سِم الَمسيِح أْن َتتصاَلحوا مَع   فُنناِشُدُآم با.بألِسَنِتنا

ألنَّ الذي ما َعَرَف الَخطيَئَة جَعَلُه اُهللا َخطيَئًة 21اِهللا، 
   .ِمْن أجِلنا ِلَنصيَر ِبه أبراًرا ِعنَد اِهللا

  ٦الفصل 
كوَن ُقبوُلُكم وإًذا، ففي َعَمِلنا مَع اِهللا َنطُلُب أْن ال ی١

في وقِت الرِّضى «: فهَو َیقوُل2 .ِنعَمَة اِهللا ِلَغيِر فاِئَدٍة
 وها هَو .»سَتَجبُت لَك، وفي یوِم الَخالِص أَعنُتَك ا

  .اآلَن َوقُت ِرضى اِهللا، وها هَو اآلَن یوُم الَخالِص
ال ُنریُد أْن نكوَن عاِئًقا ألحٍد في شيٍء ِلَئالَّ َیناَل 3

َبْل ُنظِهُر أنُفَسنا في ُآلِّ شيٍء أنَّنا 4وٌم، ِخدَمَتنا َل
ُخّداُم اِهللا ِبَصبِرنا في الشَّدائِد والحاجاِت والَمشقـاِت 

والضَّرِب والسَّجِن واالضطراِب والتَّعِب والسَّهِر 5
بالنَّزاَهِة والَمعِرَفِة وطوِل الباِل والرِّفِق 6والصَّوِم، 

بالكالِم الصاِدِق 7ِلَصِة، وُروِح الَقداَسِة والَمحبَِّة الخا
وُقدَرِة اِهللا وِسالِح الَحقِّ في الُهجوِم وفي الدِّفاِع، 

 َیحَسُبنا .ِبالكراَمِة والَمهاَنِة، ِبسوِء السُّمَعِة وُحسِنها8
َمجهوليَن وَنحُن 9النـاُس آاِذبـيَن وَنحُن صاِدقوَن، 

َمعروفوَن، ماِئتيَن وها َنحُن أحياُء، ُمعاَقبـيَن وال 
َمحزونيَن وَنحُن داِئًما فِرحوَن، ُفقراَء 10ُنقتُل، 

وُنغني آثيًرا ِمَن النـاِس، ال شيَء ِعنَدنا وَنحُن َنمِلُك 
  .ُآلَّ شيٍء

آلَّمناُآم ِبَصراَحٍة، یا أهَل آوِرنثوَس، وفَتْحنا لُكْم 11
َنحُن ال َنضيُق ِبُكم، وإنَّما الضِّيُق في 12 .ُقلوَبنا
 عاِملونا ِبِمثِل .ُمُكم آما َلو ُآنُتم أبنائيُأَآل13ِّ .ُقلوِبُكم

   .فَتحوا أنُتم أیًضا ُقلوَبكم لنا ما ُنعاِمُلُكم، وا

  هيكل اهللا الحي
 أيُّ ِصَلٍة .ال َتقَتِرنوا ِبَغيِر الُمؤمنيَن في ِنـيٍر واحٍد14

الظَّالِم؟ َبيَن الَخيِر والشَّرِّ؟ وأيُّ عالَقٍة ِللنُّوِر ِب
وأيُّ َتحاُلٍف َبيَن الَمسيِح وإبليَس؟ وأيُّ َشِرَآٍة َبيَن 15

وأيُّ ِوفاق َبيَن َهيَكِل اِهللا 16الُمؤِمِن وَغيِر الُمؤِمِن؟ 
 :  هكذا قاَل اُهللا.واألوثاِن؟ فَنحُن َهيَكُل اِهللا الحيِّ

 سَأسُكُن َبيَنُهم وأسيُر مَعُهم،«
  .بـيوأآوُن إَلَهُهم ویكونوَن َشع

 تُرآوُهم، خُرجوا ِمْن َبيِنِهم وا ِلذِلَك ا17
  .َیقوُل الرَّبُّ

 ال َتَمسُّوا ما هَو َنِجّس،
 وأنا أَتقبَُّلُكم

 وأآوُن لُكم أًبا18
 وتكونوَن لي َبنيَن وَبناٍت،

   .»َیقوُل الرَّبُّ الَقدیُر
  ٧الفصل 

هِّْر هِذِه الُوعوُد وَهَبها اُهللا لنا، أیُّها اإلخوُة، فلُنَط١
أنُفَسنا ِمْن ُآلِّ ما ُیدنُِّس الَجَسَد والرُّوَح، ساعيَن إلى 

  .الَقداَسِة الكاِمَلِة في َمخاَفِة اِهللا

  فرح بولس
فَسحوا لنا مكاًنا في ُقلوِبُكم، فما أسْأنا إلى أَحٍد وال  ا2

ال أقوُل هذا 3 .حَتلنا على أَحٍد آَذینا أَحًدا وال ا
یَنُكم، ألنِّي ُقلُت لُكم ِمْن َقبُل إنَُّكم في ُقلوِبنا ِلَنعيَش َألد
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فأنا َعظيُم الثَِّقِة ِبُكم وآثيُر 4 .مًعا أو َنموَت مًعا
 ومَع ُآلِّ َمصاِعِبنا، فَقلبـي ُممَتِلـٌئ ِبالَعزاِء .االفِتخاِر

  .فاِئّض َفَرًحا
فما عَرَف َجَسُدنا الّراَحَة ِعنَد وصوِلنا إلى 5

وِنـيََّة، َبْل آاَنت الَمصاِعُب ُتواِجُهنا ِمْن ُآلِّ مكد
 .ِصراٌع في الخاِرِج وَمخاِوُف في الّداِخِل: ِجهٍة

ولِكنَّ اَهللا الذي ُیعّزي الُمتَِّضعيَن َعّزانا ِبَمجيِء 6
 .ال ِبَمجيِئِه َفقط، َبْل بالَعزاِء الذي ناَلُه ِمنكم7تيُطَس، 

َعْن َشوِقُكم وُحزِنُكم زداَد ُسروري ِبما أخَبَرنا  وا
  .وَغيرِتكم عَليَّ

فإذا ُآنُت أحَزنُتُكم ِبِرسالتي، فما أنا ناِدٌم على أنِّي 8
 وإذا َنِدمُت، حيَن رأیُت أنَّها أحَزَنتُكم َلحَظًة، .َآَتبُتها

فأنا أفَرُح اآلَن، ال ألنِّي أحَزنُتُكم، َبْل ألنَّ ُحزَنكم 9
ِمَن اِهللا، فما ناَلُكم ِمنَّا أیَُّة  وهَو ُحزٌن .َجعَلُكم َتتوبوَن

ألنَّ الُحزَن الذي ِمَن اِهللا ُیؤّدي إلى َتوَبٍة 10 .َخساَرٍة
فيها َخالّص وال نَدَم عَليها، وأمَّا الُحزُن الذي ِمَن 

نُظروا آيَف أدَّى هذا  فا11 .الدُّنيا فُيؤّدي إلى الموِت
عِتذاِرُآم   َبل اهِتماِمُكم ِبنا، الُحزُن الذي ِمَن اِهللا إلى ا

 !سِتنكاِرُآم وَخوِفُكم وَشوِقُكم وَغيَرِتُكم وِعقاِبُكم وا
وَبرَهنُتم في ُآلِّ شيٍء على أنَُّكم أبِریاُء ِمْن ُآلِّ ما 

  .َحَدَث
فأنا ما َآَتبُت إَليُكم، إًذا، ِمْن أجِل الظـاِلِم وال ِمْن 12

هِتماِمُكم   ِشدَُّة اأجِل الَمظلوِم، َبْل ِلَتظَهَر لُكْم أماَم اِهللا
  .فكاَن َعزاُؤُآم عزاًء لنا13ِبنا، 

زدیاُد ُسروِرنا آثيًرا ِبَفَرِح  وُیضاُف إلى َعزاِئنا َهذا ا
وإذا 14 .تيُطَس، ألنَُّه َلِقَي ِمنُكم جميًعا ما أراَح باَلُه

 .فِتخاري ِبكم، فأنا ال أخَجُل ِبه آنُت أظَهرُت َله ا
ما ُقلناُه لُكم، فكذِلَك َصَدْقنا في فَكما َصَدْقنا في ُآلِّ 

وَیزداُد َقلُبُه َمحبًَّة لُكم، 15 .فِتخاِرنا ِبُكم َلدى تيُطَس ا
ُآلَّما َتذآََّر طاَعَتُكم جميًعا وآيَف قِبلُتموُه بَخوٍف 

   . في ُآلِّ شيٍء¸وَآْم َیُسرُّني أْن أِثَق ِبُكْم 16 .وِرعَدٍة

  العطاء بسخاء
  ٨الفصل 

وُنریُد، أیُّها اإلخَوُة، أْن ُنخِبَرُآم ِبما َفَعَلْتُه ِنعَمُة اِهللا ١
فُهم، مَع َآثَرِة الَمصاِعِب 2 .في َآنائِس َمكدوِنـيََّة

مَتحَنُهُم اُهللا ِبها، َفِرحوا َفَرًحا عظيًما وَتَحوََّل  التي ا
أنَُّهم وأْشَهُد 3 .َفْقُرُهم الشَّدیُد إلى ِغًنى بَسخاِئِهم

أعَطوا على َقْدِر طاَقِتِهم، َبْل َفوَق طاَقِتِهم، وِمْن 
وأَلحُّوا عَلينا أْن َنُمنَّ عَليِهم 4ِتلقاِء أنُفِسِهم، 

َبْل َعِملوا 5 .باالشتراِك في إعاَنِة اإلخَوِة الِقدِّیسيَن
أآثَر ِممَّا ُآنـا َنرجوُه، فأسَلموا أنُفَسهم إلى الرَّبِّ 

فَطَلبنا ِمْن تيُطَس أْن ُیتمَِّم 6 .َلينا ِبمشيَئِة اِهللاأوًَّال، ُثمَّ إ
وآما أنَُّكم 7 .بَتدَأ ِبه ِعنَدُآم هذا الَعَمَل الُمباَرَك َآما ا

في اإلیماِن والَفصاَحِة : َتمتازوَن في ُآلِّ شيٍء
والَمعِرَفِة والَحماَسِة والَمحبَِّة لنا، فَليتُكم َتمتازوَن 

  .الُمباَرِكأیًضا في هذا الَعَمِل 
وال أقوُل هذا على سبـيِل األمِر، َبْل ألمتِحَن 8

وأنُتم َتعِرفوَن 9 .ِبحماَسِة اآلخریَن ِصدَق َمحبَِّتُكم

فَتَقَر ألجِلُكم، وهَو  آيَف ا: ِنعَمَة َربِّنا َیسوَع الَمسيِح
  .الَغِنـيُّ، لَتغَتُنوا أنُتم ِبَفْقِره

 لُكم، وأنُتُم الذیَن فهذا َرْأیـي في األمِر، وهَو َخيٌر10
بَتدأ ِبهذا الَعَمِل،  آانوا ُمنُذ العاِم الماضي أوََّل َمِن ا

َتمِّموا اآلَن هذا الَعَمَل 11 .َبْل أوََّل َمْن َرِغَب فيِه
ألنَُّه متى 12 .ِلـيكوَن التَّتميُم على َقْدِر الرَّغَبِة

َظَهَرِت الَحماَسُة في الَعطاِء، َرِضَي اُهللا على 
  .ساِن ِبما یكوُن ِعنَدُه، ال ِبما ال یكوُن ِعنَدُهاإلن
ال َأعني أْن تكونوا في ِضيق ویكوَن َغيُرُآم في 13

فَيُسدُّ 14راَحٍة، َبْل َأعني أْن تكوَن َبيَنُكم ُمساواٌة، 
َرخاُؤُآم ما ُیعِوُزُهُم اليوَم، حتـى یُسدَّ رخاُؤهم ما 

:  َیقوُل¸الِكتاُبف15 .ُیعِوُزآم غًدا، فَتِتمَّ الُمساواُة
الذي َجَمَع آثيًرا ما َفَضَل َعنُه شيٌء، والذي جَمَع «

   .»قليًال ما َنقَصُه شيٌء

  تيطس ورفيقاه
الَحمُد ِهللا الذي َجَعَل في َقلِب تيُطَس ِمثَل هذا 16

 آَتفى ِبَتلِبـَيِة َطَلِبنا، َبْل َدَفَعُه َفما ا17االهِتماِم ِبُكم، 
 .هِتماُمُه الشَّدیُد إلى الَمجيِء إَليُكم ِمْن ِتلقاِء َنفِسِه ا

وأرَسْلنا مَعُه األَخ الذي َتمَدُحُه الكناِئُس ُآلُّها 18
وما هذا ُآلُّ شيٍء، 19 .ِلَعَمِلِه في ِخدَمِة الِبشاَرِة

ختاَرْتُه َرفيًقا َلنا في السََّفِر ِمْن أجِل هذا  فالكناِئُس ا
باَرِك الذي َنقوُم ِبه ِلَمجِد الرَّبِّ وَتلِبـَيًة الَعَمِل الُم
وَنحُن َحریصوَن على أْن ال َیلوَمنا أحٌد 20 .ِلَرْغَبــِتنا

على الطَّریَقِة التي نَتولَّى ِبها أمَر هِذِه الِهَبِة الكبـيَرِة 
ألنَّ غایَتنا أْن َنعَمَل ما هَو صاِلـٌح، ال 21ِمَن الماِل، 

 . في َنَظِر النـاِس أیًضا¸وحَدُه، َبْل في َنَظِر الرَّبِّ 
خَتَبرناُه  وأرَسْلنا مَعُهما أخانا الذي طاَلما ا22

َفَوَجدناُه ُمجَتِهًدا في آثيٍر ِمَن اُألموِر، وهَو اآلَن 
أمَّا تيُطُس فهَو 23 .أآثُر حماَسًة ِلِثَقِتِه الكبـيَرِة ِبُكم

للذاِن َرفيقي وُمعاِوني ِعنَدُآم، وأمَّا األخواِن ا
 .ُیراِفقاِنه، َفُهما َرسوال الكناِئِس وِبِهما یَتمجَُّد الَمسيُح

فَبرِهنوا َلُهم أماَم الكناِئِس َعْن َمحبَِّتُكم وَعْن 24
   .فِتخاِرنا ِبُكم َصواِب ا

  إعانة اإلخوة
  ٩الفصل 

 إَليُكم في إعاَنِة ¸وأرى ِمَن الُفضوِل أْن أآُتَب١
ألنِّي أعِرُف َرْغَبــتُكم وأفَتِخُر 2َوِة الِقدِّیسيَن، اإلخ

ِبها ِعنَد الَمكدونيِّيَن وأقوُل لُهم إنَّ إخَوَتنا في آخاِئَيَة 
 فَغَيرُتُكم َحرََّضت .ُمسَتعدُّوَن ُمنُذ العاِم الماضي

ولِكنِّي أرَسلُت إَليُكم َهُؤالِء 3آثيًرا ِمَن النـاِس، 
 في هذا ¸فِتخاُرنا ِبُكم باِطًال   ااإلخَوَة ِلَئالَّ یكوَن

فأنا أخاُف أْن 4 .األمِر، ولتكونوا ُمسَتِعدِّیَن آما ُقلُت
َیجيَء َمعي َبعُض الَمكدونيِّيَن وَیِجدوُآم َغيَر 

ُمسَتِعدِّیَن، فَنخجُل َنحُن، حتى ال أقوَل أنُتم، في ِثَقِتنا 
روَرِة أْن ولذِلَك رأیُت ِمَن الض5َّ .هِذِه باالفِتخاِر ِبُكم

أطُلَب ِمَن اإلخَوِة أْن َیسِبقوني إَليُكم لُيَنظِّموا ما 
َوعدُتم ِبه ِمْن إحسان، ِلـيكوَن ُمَهيًَّأ َعْن َسخاٍء ال َعْن 

  .َتقتيٍر
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وَتَذآَّروا أنَّ َمْن َزَرَع َقليًال َحَصَد َقليًال، وَمْن َزَرَع 6
عِطـَي ما فَعلى ُآلِّ واحٍد أْن ُی7 .آثيًرا َحَصَد آثيًرا

َنوى في َقلِبِه، ال آِسًفا وال ُمجَبًرا، ألنَّ اَهللا ُیِحبُّ َمْن 
واُهللا قاِدٌر أْن َیزیَدُآم ُآلَّ ِنعَمٍة، 8 .ُیعطي ِبُسروٍر

فَيكوَن لُكم ُآلَّ حين في ُآلِّ شيٍء ما َیكفي حاَجَتُكم 
آما وَرَد في 9وَتزدادوَن في ُآلِّ َعَمل صاِلـٍح، 

َق ِبسخاٍء وأعطى الُفقراَء، َفجوُدُه داِئٌم َفرَّ«: الِكتاِب
واُهللا الذي ُیَوفُِّر ِللّزارِع َزرًعا وُخبًزا 10 .»إلى األَبِد

ِللقوِت َسُيوفُِّر لُكم َزرَعكم وُیكثُِّرُه وَیزیُد ِثماَر 
َفُيغنيُكم في ُآلِّ شيٍء، ليكوَن َسخاُؤُآم 11 .جوِدُآم

 . آیاُت الَحمِدَعميًما َتَتعالى ِمْن أجِلِه إلى اِهللا
َفِقـياُمُكم ِبهِذِه الِخدَمِة الُمَقدََّسِة ال َیقَتِصُر على َسدِّ 12

حاجاِت اإلخوِة الِقدِّیسيَن، َبْل َیفيُض ِمنُه أیًضا َحْمٌد 
وهِذِه الِخدَمُة ُبرهاٌن على إیماِنُكم، 13 .َجزیّل ِهللا

اَرِة فُيَمجِّدوَن اَهللا على طاَعِتُكم في الشَّهاَدِة بِبش
الَمسيِح وعلى َسخاِئُكم في إعانِتِهم وإعاَنِة اآلَخریَن 

فَيدعوَن لُكم ُمتشوِّقيَن إَليُكم ِمْن أجِل ِنعَمِة 14 .جميًعا
فالَحمُد ِهللا على َعِطيَِّتِه التي ال 15 .اِهللا الفاِئَقِة فيُكم

  .ُتوَصُف

  دفاع بولس عن خدمته
  ١٠الفصل 

أنا بوُلس أطُلُب إَليُكم ِبَوداَعِة الَمسيِح وِحلِمِه، أنا ١
الُمتواِضُع في َحضَرِتكم والَجريُء عَليُكم َعْن ُبعٍد، 

راِجًيا أْن ال َتدَفعوني وأنا ِعنَدُآم إلى ِتلَك الُجرَأِة 2
التي أرى أْن ُأعاِمَل ِبها الذیَن َیُظنُّوَن أنَّنا َنسُلُك 

ْم، إنَّنا َنحيا في الَجَسِد، ولِكنَّنا ال نَع3 .َسبـيَل الَجَسِد
فما ِسالُح ِجهاِدنا َجَسِديٌّ، َبْل 4 .ُنجاِهُد ِجهاَد الَجَسِد

َنهِدُم الَجَدَل الباِطَل 5: إَلهيٌّ قاِدٌر على َهْدِم الُحصوِن
وُآلَّ َعَقَبٍة َترَتِفـُع ِلَتحُجَب َمعِرَفَة اِهللا، وَنْأِسُر ُآلَّ 

وَنحُن ُمستعّدوَن أْن 6 .ِلطاَعِة الَمسيِحِفكٍر وُنخِضُعه 
  .ُنعاِقَب ُآلَّ َمعصَيٍة متى أصَبَحت طاَعُتُكم آاِملًة

عَتَقَد أنَُّه ِللَمسيِح،   َمِن ا.واِجهوا حقاِئَق اُألموِر7
فْليَتذآَّْر أنَُّه ِبمقداِر ما هَو ِللَمسيِح، آذِلَك َنحُن أیًضا 

ُت َبعَض الُمباَلَغِة في وال أخَجُل إْن باَلْغ8 .ِللَمسيِح
االفِتخاِر ِبُسلطاِننا الذي وهَبُه الرَّبُّ َلنا لُبنياِنُكم ال 

فأنا ال ُأریُد أْن َأظَهَر آأنِّي ُأحاِوُل 9 .ِلَخراِبُكم
َرساِئُل «: فَيقوُل أَحُدُآم10 .التَّهویَل عَليُكم ِبَرساِئلي

َنفِسِه، آاَن بوُلَس قاِسَيٌة َعنيَفٌة، ولِكنَُّه متى َحَضَر ِب
فْلَيعَلْم ِمثُل هذا 11 .»َشخًصا َضعيًفا وآالُمُه َسخيًفا

القاِئِل أنَّ ما نكُتــُبُه في َرساِئِلنا وَنحُن غاِئبوَن َنفعُلُه 
  .وَنحُن حاِضروَن

َنحُن ال َنجُرُؤ على أْن ُنساوي أنُفَسنا أو َنتَشبََّه 12
 َیقيسوَن !غباُهمِبَبعِض الذیَن ُیَعظِّموَن َقدَرُهم، فما أ

 .أنُفَسُهم على أنُفِسِهم، وُیقاِبلوَن أنُفَسُهم بأنُفِسِهم
أمَّا َنحُن، فال َنفَتِخُر ِبما یَتَعدَّى ُحدوَد َعَمِلنا، َبْل 13

َنقَتِصُر في ذِلَك على ما َقَسَم اُهللا َلنا ِمْن ُحدوٍد َبَلْغنا 
ا، آما َلو ُآنَّا فَنحُن ال َندَّعي أآثَر ممَّا َلن14 .ِبها إَليُكم

ما َبَلْغنا إَليُكم، ألنَّنا َبَلْغنا إَليُكم حّقا وَمَعنا ِبشاَرُة 

وال نَتَعدَّى ِتلَك الُحدوَد فَنفَتِخر بأعماِل 15 .الَمسيِح
َغيِرنا، ولِكْن َنرجو أْن َیزداَد إیماُنُكم َفَيــتَِّسَع َمجاُل 

 َنحِمَل حتى16الَعَمِل َبيَنُكم في الُحدوِد التي َلنا، 
الِبشاَرَة إلى أبَعَد ِمْن بالِدُآم، فال نفَتِخُر ِبما أَنجَزُه 

  .َغيُرنا في ُحدوِد َعَمِله
َمْن أراَد أْن َیفَتِخَر، َفْلَيفَتِخْر «: فالِكتاُب َیقوُل17

ألنَّ َمْن َیمَدُحُه الرَّبُّ هَو الَمقبوُل ِعنَدُه، 18، »ِبالرَّبِّ
   .ال َمْن َیمَدُح َنفَسُه

  بولس والرسل الكّذابون
  ١١الفصل 

 .َليَتُكم َتحَتِملوني، وَلو أظَهْرُت َقليًال ِمَن الَحماَقِة١
فأنا أغاُر عَليُكم َغيَرَة اِهللا ألنِّي 2 !حَتِملوني نَعْم، ا

َخَطبُتُكم ِلَرجل واحٍد وهَو الَمسيُح، ُألَقدَِّمُكم إَليِه 
لكنِّي أخاُف أْن َتزوَغ َبصاِئُرُآم 3 .اِهَرًةَعذراَء ط

َعِن الصِّدِق والَوالِء الخاِلِص للَمسيِح، ِمثَل َحّواَء 
فَلو جاَءُآم أَحٌد 4 .التي أغَوْتها الَحـيَُّة ِبحيَلِتها

ُیــَبــشِّرُآم ِبـَيسوَع آخَر َغيِر الذي َبشَّرناُآم ِبه، أو 
ِنلُتموُه، وِبشاَرًة َغيَر َیعُرُض عَليُكم ُروًحا َغيَر الذي 

وال 5 .حَتملُتموُه أحسَن احِتمال  لُكنُتم ا.التي َتلقَّيُتموها
» !الرُُّسِل الِعظاِم«أُظنُّ أنِّي أَقلُّ شْأًنا ِمْن ُأولِئَك 

 .فإْن أعَوَزتني الَفصاَحُة، فال ُتعِوُزني الَمعِرَفُة6
  .وهذا ما أظَهرناُه لُكم جميًعا في ُآلِّ شيٍء

ْل َأخَطأُت حيَن َحَمْلُت إَليُكم َمّجاًنا ِبشاَرَة اِهللا فَه7
َحَرمُت آناِئَس ُأْخرى 8وأْذَلْلُت َنفسي ِلَترَتِفعوا أنُتم؟ 
وما َثقَّلُت على أحٍد 9 .وأَخذُت ِمنها النَّفَقَة ِلِخدَمِتُكم

ِمنُكم حيَن آاَنت بـي حاَجٌة وأنا َبيَنُكم، فاإلخَوُة الذیَن 
 وهكذا َحَرصُت .كدوِنـيََّة َسدُّوا حاَجتيجاُؤوا ِمْن م

 .أْن ال ُأَثقَِّل عَليُكم في شيٍء وسأحِرُص أیًضا
وِبحقِّ الَمسيِح ِفـيَّ، َلْن َیسُلَبني أحٌد هِذِه الَمفَخَرَة 10

وِلماذا؟ أألنِّي ال ُأِحبُُّكم؟ اُهللا َیعَلُم 11 .في بالِد آخائيَة
  .َآْم أنا ُأِحبُُّكم

ُه اآلَن سأعَمُلُه حتى ُأبِطَل َدعوى الذیَن وما أعَمُل12
ُیحاِولوَن أْن َیدَّعوا فيما ُیفاِخروَن ِبه أنَُّهم َیعَملوَن 

ُهْم ُرُسّل َآّذابوَن وعاِملوَن 13 .ِمثَلما َنعَمُل
وال 14 .ُمخاِدعوَن َیظَهروَن ِبَمظَهِر ُرُسِل الَمسيِح

 َمالِك النُّوِر، َعَجَب، فالشَّيطاُن َنفُسُه َیظَهُر ِبَمظَهِر
فال أَقلَّ ِمْن أْن َیظَهَر َخَدُمُه ِبَمظَهِر الَخَدِم 15

  . َهؤالِء عاِقَبــُتُهم على َقْدِر أعماِلِهم.الّصاِلحيَن

  آالم بولس في خدمته الرسولية
 ال َیُظنُّ أحٌد أنِّي جاِهّل، وإالَّ: ُأَآرُِّر الَقوَل16
 .قَبلوني وَلو َآجاِهل ِلـيكوَن لي شيٌء ُأفاِخُر ِبه فا

ما أقوُلُه ُهنا ال َأقوُلُه َوْفًقا للرَّبِّ، َبْل أقوُلُه آجاِهل 17
ولِكْن ما داَم آثيٌر ِمنُكم 18 .َله الُجرأُة أْن ُیفاِخَر

 .ُیفاِخروَن ُمفاَخَرًة َبشِریًَّة، فلي أنا أیًضا أْن ُأفاِخَر
نَعْم، 20 .لُعَقالُء َتحَتِملوَن الُجَهالَء ِبُسروٍروأنُتُم ا19

َتحَتِملوَن ُآلَّ َمْن َیسَتعِبُدُآم وَینَهُبُكم وَیسُلُبُكم وَیتَكـبَّـُر 
 َیظهُر أنَّنا ُآنَّا !فيا َللَخَجِل21 .عَليُكم وَیلِطُمُكم

  .ُضعفاَء في هذا السَّبـيِل
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باهي ِبه  ُأ- وآالمي آالُم جاِهل-فالذي ُیباهوَن ِبه 
إْن آانوا ِعبرانيِّيَن فأنا ِعبراِنـيٌّ، أو 22 .أیًضا

ِإسرائيليِّيَن فأنا ِإسرائيليٌّ، أو ِمْن ُذِریَِّة إبراهيَم فأنا 
أقوُل -وإْن آانوا َخَدَم الَمسيِح 23 .ِمْن ُذِریَِّة إبراهيَم

في الِجهاِد جاَهْدُت أآثَر :  فأنا أفوُقُهم-هذا آأحمَق
خوِل السُّجوِن قاَسيُت أآثَر ِمنُهم، في ِمنُهم، في ُد

الضَّْرِب َتحمَّلُتُه أآَثَر ِمنُهم ِبكثيٍر وَتعرَّضُت ِللَموِت 
َجَلَدني الَيهوُد َخمَس َمّراٍت ِتسًعا وَثالثيَن 24ِمراًرا، 
وضَرَبني الرُّومانيُّوَن ِبالِعِصيِّ ثالَث 25 .جلَدًة

نكَسَرْت بـَي  ًة، واَمّراٍت، وَرَجَمني النـاُس َمرًَّة واحد
السَّفيَنُة ثالَث َمّراٍت، وَقَضيُت َنهاًرا وَليَلًة في 

وفي أسفاري الُمَتَعدِّدِة َتعرَّضُت 26 .َعْرِض الَبحِر
ِلَخَطِر األنهاِر واللُّصوِص، وِلخَطِر الَيهوِد وَغيِر 

الَيهوِد، وواَجْهُت أخطاًرا في الُمُدِن، وأخطاًرا في 
ا في الَبحِر، وأخطاًرا ِمَن اإلخَوِة الَبراري، وأخطاًر

عاَنيُت الَكدَّ والتََّعَب والسََّهَر الّداِئَم، 27 .الَكّذابـيَن
 .والُجوَع والَعَطَش والصَّوَم الكثيَر والَبرَد والُعرَي

هتماٍم  وهذا ُآلُُّه إلى جاِنِب ما ُأعانيِه ُآلَّ یوٍم ِمن ا28
 وأنا ال أضُعُف فَمْن َیضُعُف29 .ِبجميِع الكنَّاِئِس

مَعُه، وَمْن یَقُع في الَخطيَئِة وأنا ال أحَتِرُق ِمَن 
  .الُحزِن عَليِه

 .إْن آاَن ال ُبدَّ ِمَن االفتخاِر، فأنا أفَتِخُر ِبُضعفي30
 َیعِرُف -َتبارَك إلى األَبِد-واُهللا أبو َربِّنا َیسوَع 31

 وأنَّ والي الَمِلِك الحاِرِث على32أنِّي ال أآِذُب، 
ولِكنَّ 33 .ِدمشَق أَمَر ِبحراَسِة المدینِة ِللَقبِض عَليَّ

اإلخَوَة وَضعوني في ُقفٍَّة وأنَزلوني ِمْن ُآــوٍَّة في 
   .السُّوِر، فَنَجوُت ِمْن َیَدْیه

  رؤى لبولس وإعالنات المسيح
  ١٢الفصل 

 -مَع أنَُّه ال َنْفَع ِمنُه-خاِر وإْن آاَن ال ُبدَّ لي ِمَن االفِت١
 .فأنَتِقُل إلى الكالِم على ُرؤى الرَّبِّ وما َآَشَفُه لي

أعِرُف َرُجًال ُمؤِمًنا بالَمسيِح ُخِطَف َقبَل أرَبَع 2
 أْم . أِبَجَسِدِه؟ ال أعَلُم.َعْشرَة سَنًة إلى السَّماِء الثاِلَثِة

وإنَّما أعَلُم أنَّ هذا 3 . اُهللا َیعَلُم.ِبَغيِر َجَسِدِه؟ ال أعَلُم
َأِبَجَسِدِه أْم ِبَغيِر َجَسِدِه؟ : الرَُّجَل ُخِطَف إلى الِفرَدوِس

أعَلُم أنَُّه ُخِطَف إلى الِفرَدوِس 4 . اُهللا َیعَلُم.ال أعَلُم
وُهناَك َسِمَع آالًما ال َیقِدُر َبَشٌر أْن َینِطَق ِبه وال 

لرَُّجُل فأفَتِخُر ِبه، وأمَّا أمَّا هذا ا5 .َیجوُز َله أْن َیذُآَرُه
وَلو أَردُت أْن أفَتِخَر لما 6 .أنا َفال أفَتِخُر إالَّ ِبُضعفي

 ولِكنِّي َلْن أفَتِخَر ِلَئالَّ .ُآنُت جاِهًال، ألنِّي أقوُل الَحقَّ
 .َیُظنَّ أحٌد أنِّي َفوَق ما َیراني عَليِه أو َیسَمعُه ِمّني

نَكَشَف لي،   ِمْن َعَظَمِة ما اوِلَئالَّ أنَتِفـَخ بالِكبریاِء7
ُأِصْبُت ِبَشوَآٍة في َجَسدي وِهـَي َآَرسول ِمَن 

وَصلَّيُت إلى اِهللا 8 .الشَّيطاِن َیضِرُبني ِلَئالَّ أتَكـبََّر
تكفيَك «: فقاَل لي9ثالَث مّراٍت أْن یأُخَذها َعنِّي، 

 فأنا، إًذا، .» في الضُّعِف َیظَهُر َآماُل ُقدَرتي.ِنعَمتي
فَتِخُر راِضًيا ُمبَتِهًجا ِبُضعفي حتى ُتَظلِّــَلني ُقوَُّة أ

ولذِلَك فأنا أرَضى ِبما أحَتِمُل ِمَن 10 .الَمسيِح

الضُّعِف واإلهاَنِة والضِّيِق واالضِطهاِد والَمَشقَِّة في 
   .َسبـيِل الَمسيِح، ألنِّي ِعنَدما أآوُن َضعيًفا أآوُن قِوّیا

  قلق بولس على الكورنثيـين
ها أنا ِصْرُت أحَمَق، وأنُتم أجَبرُتموني على أْن 11

 فكاَن ِمْن حقِّي عَليُكم أْن ُتكرِّموني، وما .أآوَن آذِلَك
، وإْن ُآنُت »الرُُّسِل الِعظاِم«أنا أَقلُّ شْأًنا ِمْن ُأوَلئَك 

ّل فالَعالماُت على أنِّي َرسو12 .ال ُأساوي شيًئا
ِمْن ُمْعِجزاٍت وَعجاِئَب : أظَهرُتها ِبُكلِّ َصبٍر َبيَنُكم

ففي أيِّ شيٍء ُآنُتم ُدوَن ساِئِر 13 .وأعمال خاِرَقٍة
 في أنِّي ما أْثَقْلُت عَليُكم ِبشيٍء؟ ¸الكناِئِس إالَّ 

 !غِفروا لي هِذِه اإلساَءَة فا
اِلَثِة، وَلْن ها أنا ُمسَتِعدٌّ أْن َأجيَء إَليُكم ِللَمرَِّة الث14َّ

 فاألبناُء ال .ُأَثقَِّل عَليُكم فأنا ُأریُدُآم أنُتم ال ماَلُكم
 .ُیـَوفِّروَن آلباِئِهم، َبْل على اآلباِء أْن ُیوفِّروا ألبناِئِهم

وأنا أبُذُل ُآلَّ ما ِعندي راضًيا ُمبَتِهًجا، َبْل أبُذُل 15
، ألنَّ  أیكوُن أنَّ ُحبَُّكم لي َقليّل.حياتي في سبـيِلُكم
 ُحبِّـي لُكم آثيٌر؟

نَعْم، أنا ما ثقَّلُت عَليُكم ِبشيٍء، ولِكْن َهْل ُآنُت 16
َهْل َآَسبُت ِمنُكم شيًئا على 17حَتْلُت عَليكم؟  ماِآًرا فا

حيَن ألَححُت 18َیِد أحٍد ِمَن الذیَن أرَسلُتُهم إَليُكم؟ 
ألَخ، على تيُطَس أْن َیذَهَب إَليُكم وأرَسلُت مَعُه ذِلَك ا

هل أَخَذ تيُطُس ِمنُكم شيًئا؟ أما َعِملنا بالرُّوِح َنفِسِه؟ 
 أما َسَلْكنا الطَّریَق َنفَسُه؟

ُربَّما َتُظنـوَن أنَّنا ُنطيُل في الدِّفاِع َعْن أنُفِسنا 19
 فَنحُن َنتَكلَُّم أماَم اِهللا في الَمسيِح، وهذا ُآلُُّه .ِعنَدُآم

   .أیُّها األحّباُء ِلُبنياِنُكم
وأنا أخاُف، إذا ِجئُت إَليُكم، أْن أِجَدُآم على َغيِر 20

ما ُأِحبُّ أْن تكونوا، وأْن َتِجدوني على َغيِر ما 
 أخاُف أْن یكوَن َبيَنكم ِخالّف وحَسٌد .ُتحّبوَن أْن أآوَن

 .وَغَضّب وِنزاٌع وَذمٌّ وَنميَمٌة وِآبریاُء وَبلَبَلٌة
، أن ُیِذلَّني إلهي في أخاُف، إذا ِجئُتُكم َمرًَّة ُأخرى21

أمِرُآم، فأبكَي على آثيریَن ِمَن الذیَن َخِطئوا ِمْن َقبُل 
رَتكبوُه ِمْن َدعاَرٍة وِزًنى  وما َنِدموا على ما ا

   .وُفجوٍر

  تحّيات وتوصيات أخيرة
  ١٣الفصل 

ال «: ُب َیقوُل والِكتا.واآلَن أنا قاِدٌم إَليُكم مرًَّة ثاِلَثًة١
 .»ُحكَم في أیَِّة َقِضيٍَّة إالَّ ِبَشهاَدِة شاِهَدیِن أو ثالثٍة

ِعنَد ُحضوري في الَمرَِّة الثَّاِنـَيِة ُقلُت للذیَن َخِطئوا 2
إْن : فيما َمضى وِلسواُهم ما أقوُلُه اليوَم وأنا غاِئٌب

ما ُدمُتم َتطُلبوَن 3ُعدُت إَليُكم فال ُأشِفُق على أحٍد، 
 والَمسيُح َغيُر .رهاًنا على أنَّ الَمسيَح َینِطُق بِلسانيُب

ومَع أنَُّه 4 .َضعيٍف في ُمعاَملِتُكم، َبْل َقِويٌّ َبيَنُكم
 وَنحُن أیًضا .ُصِلَب ِبُضعِفِه، فهَو اآلَن َحيٌّ ِبُقدَرِة اِهللا

ُضعفاُء فيِه، ولكنَّنا في ُمعاَمَلِتنا لُكم َسنكوُن ِبُقدَرِة 
  . مَعُهاِهللا أحياَء

مَتِحنوا أنُفَسُكم وحاِسبوها َهْل أنُتم ُمَتمسِّكوَن  ا5
 أال َتعِرفوَن أنُفَسُكم وأنَّ َیسوَع الَمسيَح .بإیماِنُكم
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أمَّا َنحُن فَنرجو أْن 6 .فيُكم؟ إالَّ إذا ُآنُتم فاِشليَن
وُنَصلِّي إلى اِهللا أْن ال 7 .َتعَلموا أنَّنا غيُر فاِشليَن

 ال ِلـيظَهَر أنَّنا ناِجحوَن، َبْل ِلَتعَملوا َتعَملوا َشّرا،
 .أنُتم ما هَو َخيٌر وَلو َظَهْرنا َنحُن ِبَمظَهِر الفاِشليَن

 .فَنحُن ال َنقِدُر على ُمقاَوَمِة الحقِّ، َبْل على ِخدَمِتِه8
وَآْم َنفَرُح ِعنَدما نكوُن َنحُن ُضعفاَء وأنُتم أقویاَء، 9

أآُتُب 10 . تكونوا آاِمليَنوما ُنَصلِّي ألجِلِه هَو أْن
إَليُكم وأنا غاِئّب ِلَئالَّ ُأعاِمَلُكم ِبَقسَوٍة وأنا حاِضٌر، 
  .حَسَب السُّلَطِة التي وَهَبها الرَّبُّ لي ِللُبنياِن ال ِللَهدِم

سُعوا إلى الَكماِل،  فَرحوا وا واآلَن أیُّها اإلخَوُة، ا11
وا ِبسالٍم، وتَشجَّعوا وآونوا على َرْأٍي واحٍد وعيش

  .وإلُه الَمحبَِّة والسَّالِم یكوُن َمعُكم
 ُیَسلُِّم .َسلِّموا َبعُضُكم على َبعض ِبُقبَلٍة ُمَقدََّسٍة12

  .عَليُكم جميُع اإلخَوِة الِقدِّیسيَن
وِلتُكْن ِنعَمُة َربِّنا َیسوَع الَمسيِح وَمحبَُّة اِهللا 13

   .وَشِرَآُة الرُّوِح الُقُدِس َمعكم جميًعا
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   صفحات ٩ من أصل٩فحة رقم  ص

  
  إ

  ٦.............................................إعانة اإلخوة
  آ

  ٧.......................آالم بولس في خدمته الرسولية
  ا

  ٣..............................االنتصار بيسوع المسيح
  ٤..........................................الحياة باإلیمان
  ٥...........................................العطاء بسخاء

  ٤.........................المصالحة مع اهللا في المسيح
  ٢...................................................المقدمة

  ب
  ٧...............................بولس والرسل الكّذابون

  ٢.........................................بولس یشكر اهللا
  ٢....................................بولس یغّير برنامجه

  ت
  ٨...............................وصيات أخيرةتحّيات وت

  ٢......................................................تحّية

  ٦..........................................تيطس ورفيقاه
  خ

  ٣.......................................خّدام العهد الجدید
  د

  ٦.................................دفاع بولس عن خدمته
  ر

  ٨.......................رؤى لبولس وإعالنات المسيح
  ف

  ٥...............................................فرح بولس
  ق

  ٨...........................قلق بولس على الكورنثيـين
  ك

  ٤............................آنز روحي في آنية خزفّية
  م

  ٣........................................مسامحة المذنب
  ه

  ٥..........................................هيكل اهللا الحي
  


