
 
ثُوسِل كُوِرنوِل اَلثَّاِنيةُ ِإىل أَهساَلر ولُسالَةُ بِرس  

1 
1 عنيأمج يسنيمع الِقد ،ِة اِهللا الَّيت يف كوِرنثوسإىل كنيس ،األخ سشيئَِة اِهللا، وتيموثاواملَسيِح مب سوعسولُ ير ،بولُس

  .اِهللا أبينا والرب يسوع املَسيِحِنعمةٌ لكُم وسالم ِمن 2: الَّذين يف مجيِع أخائيةَ
  إله كل تعزية

الَّذي يعزينا يف كُلّ ضيقَِتنا، حتى نستطيع أنْ نعزي 4مبارك اُهللا أبو ربنا يسوع املَسيِح، أبو الرأفَِة وإله كُلّ تعزيٍة، 3
ألنه كما تكثُر آالم املَسيِح فينا، كذلك باملَسيِح تكثُر 5. ن ا ِمن اِهللالَّذين هم يف كُلّ ضيقٍَة بالتعزيِة الَّيت نتعزى نح

. فإنْ كُنا نتضايق فألجِل تعزيِتكُم وخالِصكُم، العاِمِل يف احِتماِل نفِس اآلالِم الَّيت نتألَّم ا نحن أيضا6. تعزيتنا أيضا
 ِتكُمى فألجِل تعزيزعتأو نالِصكُم7. وخثاِبت أجِلكُم نا ِمنجاؤكاُء يف اآلالِم، كذلك . فررم شكما أنت كُمأن عاِلمني

فإننا ال نريد أنْ جتهلوا أيها اإلخوةُ ِمن ِجهِة ضيقَِتنا الَّيت أصابتنا يف أسيا، أننا تثَقَّلنا ِجدا فوق 8. يف التعزيِة أيضا
لكن كانَ لنا يف أنفُِسنا حكم املوِت، لكَي ال نكونَ متِكلني على أنفُِسنا بل 9حتى أِيسنا ِمن احلياِة أيضا، الطّاقَِة، 

 ،األموات قيمي10على اِهللا الَّذي يجنموٍت ِمثِل هذا، وهو ي انا ِمنجا . الَّذي ني أيضجنسي هجاٌء فيِه أنالَّذي لنا ر
عد11. فيما ب ِهبعلى ما و ،أشخاٍص كثريين ألجِلنا ِمن كرى شديؤ الِة ألجِلنا، لكَيساِعدونَ بالصا مأيض موأنت

لنا بواِسطَِة كثريين.  
  تغيري بولس خلططه

يف ِنعمِة اِهللا، تصرفنا يف شهادةُ ضمِرينا أننا يف بساطٍَة وإخالِص اِهللا، ال يف ِحكمٍة جسديٍة بل : ألنَّ فخرنا هو هذا12
حِوكُمن ما ِمنى ما تقرأونَ أو تعِرفون13َ. العالَِم، وال سيِسو ريٍء آخبش إلَيكُم بكتنا ال نفإن . كُموأنا أرجو أن
 أنكُم أيضا فخرنا يف يوِم الرب كما عرفتمونا أيضا بعض املَعِرفَِة، أننا فخركُم، كما14ستعِرفونَ إىل النهايِة أيضا، 

سوعي.  
وأنْ أمر بكُم إىل مِكدونيةَ، وآيتَ أيضا ِمن 16. وِذِه الثّقَِة كُنت أشاُء أنْ آيتَ إلَيكُم أوالً، لتكونَ لكُم ِنعمةٌ ثانية15ٌ

أنا عاِزم على هذا، ألَعلّي استعملت اِخلفَّةَ؟ أم أعِزم على ما أعِزم فإذ 17. مِكدونيةَ إلَيكُم، وأُشيع ِمنكُم إىل اليهوديِة
ألنَّ 19. لكن أمني هو اُهللا إنَّ كالمنا لكُم مل يكُن نعم وال18حبسِب اجلَسِد، كي يكونَ ِعندي نعم نعم وال ال؟ 

كُمينبِه ب الَّذي كُِرز ،املَسيح سوعاِهللا ي وال، بل قد كانَ فيِه ابن معن كُنمل ي ،سوتيموثاو سبواِسطَِتنا، أنا وِسلوان 
معاِهللا فهو فيِه 20. ن واعيدم تهما كانألنْ م"معوفيِه " الن"الَّذي 21. ، ملَجِد اِهللا، بواِسطَِتنا"اآلمني ولكن

. الَّذي ختمنا أيضا، وأعطَى عربونَ الروِح يف قُلوبنا22ُهللا  يــثــبتنا معكُم يف املَسيِح، وقد مسحنا، هو ا
23مل آِت إىل كوِرنثوس ي إشفاقًا علَيكُمفسي، أناَهللا على ن شِهدي أستبل 24. ولِكن ،على إمياِنكُم سودنا نليس أن

روِركُممواِزرونَ لس حنتونَ. نباإلمياِن تثب كُمألن.  
  
 



2 
1زٍنولِكنا يف حأيض فسي أنْ ال آيتَ إلَيكُمذا يف ن متزين 2. ي جحفَرهو الَّذي ي نأنا، فم كُمأُحِزن إنْ كُنت هألن

قًا وكَتبت لكُم هذا عينه حتى إذا ِجئت ال يكونُ يل حزنٌ ِمن الَّذين كانَ يِجب أنْ أفرحِ م، واِث3إالَّ الَّذي أحزنته؟ 
مجيِعكُم ححي هو فرأنَّ فر نوا، 4. جبميِعكُمحتز ٍة، ال لكَيموٍع كثريبد إلَيكُم بتِة قَلٍب كتزٍن كثٍري وكآبح ي ِمنألن

حِوكُمن ما ِمنةَ الَّيت ِعندي، وال سيبتعِرفوا املَح بل لكَي.  
  مساحمة املذنب التائب

ِمثلُ هذا يكفيِه هذا 6. ، فإنه مل يحِزني، بل أحزنَ مجيعكُم بعض احلُزِن لكَي ال أُثَقّلَولكن إنْ كانَ أحد قد أحزن5َ
 ،األكثَرين الَّذي ِمن ى تكونوا 7الِقصاصكِس -حتاحلُزِن - بالع ِمثلُ هذا ِمن لَعبتلئالَّ ي ،هونزعوت باحلَري هساِمحونت 

هل أنتم طائعونَ يف كُلّ : ألني هلذا كتبت لكَي أعِرف تزكيتكُم9. ب أنْ تمكّنوا له املَحبةَلذلك أطل8ُ. املُفِرِط
 فِمن - إنْ كُنت قد سامحت بشيٍء -ألني أنا ما سامحت بِه . والَّذي تساِمحونه بشيٍء فأنا أيضا10شيٍء؟ 

  .طمع فينا الشيطانُ، ألننا ال نجهلُ أفكارهلئالَّ ي11أجِلكُم حبضرِة املَسيِح، 
  النصرة يف املسيح

12 ،بيف الر يل باب حألجِل إجنيِل املَسيِح، وانفَت ،إىل ترواس ا ِجئتةٌ يف13ولكن لَميل راح ي  مل تكُنروحي، ألن
 .لكن ودعتهم فخرجت إىل مِكدونيةَ. مل أِجد تيطُس أخي

. ن شكرا ِهللا الَّذي يقودنا يف موِكِب نصرِتِه يف املَسيِح كُلَّ حٍني، ويظِهر بنا رائحةَ معِرفَِتِه يف كُلّ مكاٍنولك14
هلؤالِء رائحةُ موٍت ملوٍت، وألولئك 16. ألننا رائحةُ املَسيِح الذَّكيةُ ِهللا، يف الَّذين يخلُصونَ ويف الَّذين يهِلكون15َ
ألننا لَسنا كالكَثريين غاشني كِلمةَ اِهللا، لكن كما ِمن إخالٍص، 17ومن هو كُفوٌء هلِذِه اُألموِر؟ . ئحةُ حياٍة حلياٍةرا

  .بل كما ِمن اِهللا نتكَلَّم أمام اِهللا يف املَسيِح
  
  

  خدام العهد اجلديد
3 
أنتم ِرسالَتنا، مكتوبةً 2قَوٍم رسائلَ توصيٍة إلَيكُم، أو رسائلَ توصيٍة ِمنكُم؟ أفنبتِدئ نمدح أنفُسنا؟ أم لَعلَّنا نحتاج ك1

ظاِهرين أنكُم ِرسالَةُ املَسيِح، مخدومةً ِمنا، مكتوبةً ال ِحبٍرب بل بروِح 3. يف قُلوبنا، معروفَةً ومقروَءةً ِمن مجيِع الناِس
ال يف ألواٍح ح ،ٍةاِهللا احلَيٍة بل يف ألواِح قَلٍب لَحميريج.  

ليس أننا كُفاةٌ ِمن أنفُِسنا أنْ نفتِكر شيئًا كأنه ِمن أنفُِسنا، بل ِكفايتنا ِمن 5. ولكن لنا ِثقَةٌ ِمثلُ هِذِه باملَسيِح لَدى اِهللا4
  . ألنَّ احلَرف يقتلُ ولكن الروح يحيي. حلَرِف بل الروِحال ا. الَّذي جعلَنا كُفاةً ألنْ نكونَ خدام عهٍد جديٍد6اِهللا، 

  جمد العهد اجلديد
ثُم إنْ كانت ِخدمةُ املوِت، املَنقوشةُ بأحرٍف يف ِحجارٍة، قد حصلَت يف مجٍد، حتى مل يقِدر بنو إسرائيلَ أنْ ينظُروا 7

ألنه إنْ كانت ِخدمةُ 9فكيف ال تكونُ باألولَى ِخدمةُ الروِح يف مجٍد؟ 8ِل، إىل وجِه موسى لسبِب مجِد وجِهِه الزائ



فإنَّ املُمجد أيضا مل يمجد ِمن هذا القَبيِل لسبِب املَجِد 10! الدينونِة مجدا، فباألولَى كثريا تزيد ِخدمةُ الِبر يف مجٍد
  !ائلُ يف مجٍد، فباألولَى كثريا يكونُ الدائم يف مجٍدألنه إنْ كانَ الز11. الفائِق
وليس كما كانَ موسى يضع برقُعا على وجِهِه لكَي ال ينظُر 13. فإذ لنا رجاٌء ِمثلُ هذا نستعِملُ مجاهرةً كثرية12ً

ى اليوِم ذلك البرقُع نفسه ِعند ِقراَءِة العهِد العتيِق باٍق بل أُغِلظَت أذهانهم، ألنه حت14. بنو إسرائيلَ إىل ِنهايِة الزائِل
ولكن 16. لكن حتى اليوِم، حني يقرأُ موسى، البرقُع موضوع على قَلِبِهم15. غَري منكَِشٍف، الَّذي يبطَلُ يف املَسيِح
رقُعالب رفَعي بإىل الر رِجعف17. عندما ي با الرةٌوأميرح هناك بالر يثُ روحوح ،وحا 18. هو الرمجيع حنون

 بالر جٍد، كما ِمنجٍد إىل مم يِنها، ِمنِة عورالص إىل ِتلك ريغتكشوٍف، كما يف ِمرآٍة، نجٍه مبو بالر جدم ناِظرين
  .الروِح

  
  

  كرت يف أوان خزفية
4 
بل قد رفَضنا خفايا اِخلزِي، غَري ساِلكني يف مكٍر، 2 ال نفشلُ، -كَما رِحمنا-ِه اِخلدمةُ ِمن أجِل ذلك، إذ لنا هِذ1

ولكن إنْ كانَ إجنيلُنا 3. وال غاشني كِلمةَ اِهللا، بل بإظهاِر احلَق، ماِدحني أنفُسنا لَدى ضمِري كُلّ إنساٍن قُدام اِهللا
الَّذين فيِهم إله هذا الدهِر قد أعمى أذهانَ غَِري املؤِمنني، لئالَّ تضيَء هلُم إنارةُ 4اهلاِلكني، مكتوما، فإنما هو مكتوم يف 

فإننا لَسنا نكِرز بأنفُِسنا، بل باملَسيِح يسوع ربا، ولكن بأنفُِسنا عبيدا لكُم 5. إجنيِل مجِد املَسيِح، الَّذي هو صورةُ اِهللا
أجِل ي ِمنٍة:"ألنَّ اَهللا الَّذي قال6َ. سوعظُلم ِمن نور شِرقجِد اِهللا يف "أنْ يعِرفَِة مِة ميف قُلوبنا، إلنار قهو الَّذي أشر ،

  .وجِه يسوع املَسيِح
. لكن غَري متضاِيقنيمكتئبني يف كُلّ شيٍء، 8. ولكن لنا هذا الكَرتُ يف أواٍن خزفيٍة، ليكونَ فضلُ القوِة ِهللا ال ِمنا7

يائسني لكن غَري ،رينيحت9. متروكنيم لكن غَري ،دينضطَهم .هاِلكني لكن غَري ،طروحنيِد 10. ميف اجلَس حاِملني
لَّم دائما للموِت ِمن ألننا نحن األحياَء نس11. كُلَّ حٍني إماتةَ الرب يسوع، لكَي تظهر حياةُ يسوع أيضا يف جسِدنا

فإذ 13. إذًا املوت يعملُ فينا، ولكن احلياةُ فيكُم12. أجِل يسوع، لكَي تظهر حياةُ يسوع أيضا يف جسِدنا املائِت
عاِلمني أنَّ 14. ، نحن أيضا نؤِمن ولذلك نتكَلَّم أيضا"آمنت لذلك تكَلَّمت:"لنا روح اإلمياِن عينه، حسب املَكتوِب

نا معكُمحِضروي ،سوعا بيأيض حننا نقيمسي سوعي بالر 15. الَّذي أقام لكَي ،أجِلكُم األشياِء هي ِمن ألنَّ مجيع
ا اخلاِرج لذلك ال نفشلُ، بل وإنْ كانَ إنسانن16. تكونَ النعمةُ وهي قد كثُرت باألكثَرين، تزيد الشكر ملَجِد اِهللا

ونحن غَري 18. ألنَّ ِخفَّةَ ضيقَِتنا الوقتيةَ تنِشئُ لنا أكثَر فأكثَر ِثقَلَ مجٍد أبديا17. يفنى، فالداِخلُ يتجدد يوما فيوما
  . ال ترى فأبديةٌألنَّ الَّيت ترى وقتيةٌ، وأما الَّيت. ناِظرين إىل األشياِء الَّيت ترى، بل إىل الَّيت ال ترى

  
  



  مسكننا السمائي
5 
1ٍد، أبديصنوٍع بيم غَري يتاِهللا، ب ماواِت بناٌء ِمنفلَنا يف الس ،ِتنا األرضييمخ يتب ِقضإنْ ن هأن علَمنا ننا 2. ألنفإن

فإننا 4. وإنْ كُنا الِبسني ال نوجد عراة3ً. ِمن السماِءيف هِذِه أيضا نئن مشتاقني إىل أنْ نلبس فوقَها مسكَننا الَّذي 
ولكن 5. نحن الَّذين يف اخلَيمِة نئن مثقَلني، إذ لَسنا نريد أنْ نخلَعها بل أنْ نلبس فوقَها، لكَي يبتلَع املائت ِمن احلياِة

فإذًا نحن واِثقونَ كُلَّ حٍني وعاِلمونَ أننا ونحن 6. عطانا أيضا عربونَ الروِحالَّذي صنعنا هلذا عيِنِه هو اُهللا، الَّذي أ
ببونَ عن الررغتم حنِد، فنوِطنونَ يف اجلَسستال بالعياِن7. م سلُكنا باإلمياِن ن8. ألن برغتباألولَى أنْ ن رسون ِثقفن

ِعند وِطنستِد ونعن اجلَسبا 9.  الرأيض ِرصحتلذلك ن-بنيرغتا أو مكُن وِطننيستم -هِعند نيرضيكونَ مأنْ ن  .
10 ا كانَ أمريخ ،عنِب ما صسِد حبنالَ كُلُّ واِحٍد ما كانَ باجلَساملَسيِح، لي كُرسي أمام رظها ننا مجيعأن دال ب هألن
  .شرا

  حلةخدمة املصا
11اسالن قِنعن بخافَةَ الرعاِلمونَ م حنيف . فإذ ن نا قد ِصرنا ظاِهرينوأرجو أن ،له ا اُهللا فقد ِصرنا ظاِهرينوأم

م ألننا لَسنا نمدح أنفُسنا أيضا لَديكُم، بل نعطيكُم فُرصةً لِلافِتخاِر ِمن ِجهِتنا، ليكونَ لك12ُ. ضمائِركُم أيضا
ألنَّ 14. ألننا إنْ ِصرنا مختلّني فللّهِ  ، أو كُنا عاِقلني فلكُم13. جواب على الَّذين يفتِخرونَ بالوجِه ال بالقَلِب

وهو 15. أنه إنْ كانَ واِحد قد مات ألجِل اجلميِع، فاجلميع إذًا ماتوا: إذ نحن نحِسب هذا. محبةَ املَسيِح حتصرنا
وقام ألجِلِهم بل للذي مات ،ال ألنفُِسِهم عداألحياُء فيما ب عيشي ألجِل اجلميِع كي اآلنَ ال 16. مات ِمن حنإذًا ن

إذًا إنْ كانَ أحد 17. وإنْ كُنا قد عرفنا املَسيح حسب اجلَسِد، لكن اآلنَ ال نعِرفُه بعد. نعِرف أحدا حسب اجلَسِد
ولكن الكُلَّ ِمن اِهللا، الَّذي 18. األشياُء العتيقَةُ قد مضت، هوذا الكُلُّ قد صار جديدا:  املَسيِح فهو خليقَةٌ جديدةٌيف

 غَري أي إنَّ اَهللا كانَ يف املَسيِح مصاِلحا العالَم لنفِسِه،19صالَحنا لنفِسِه بيسوع املَسيِح، وأعطانا ِخدمةَ املُصالَحِة، 
نطلُب عن . إذًا نسعى كسفَراَء عن املَسيِح، كأنَّ اَهللا يِعظُ بنا20. حاِسٍب هلُم خطاياهم، وواِضعا فينا كِلمةَ املُصالَحِة

  .يِهألنه جعلَ الَّذي مل يعِرف خطيةً، خطيةً ألجِلنا، لنصري نحن بر اِهللا ف21. تصالَحوا مع اِهللا: املَسيِح
  
 
6 
يف وقٍت مقبوٍل ِمسعتك، ويف : "ألنه يقول2ُ. فإذ نحن عاِملونَ معه نطلُب أنْ ال تقبلوا ِنعمةَ اِهللا باِطال1ً) 7:1إىل (

كنتالٍص أعقبولٌ".  يوِم خم الٍص. هوذا اآلنَ وقتخ هوذا اآلنَ يوم .  
  ضيقات بولس

يف شدائد، : بل يف كُلّ شيٍء نظِهر أنفُسنا كخداِم اِهللا، يف صٍرب كثٍري4. ئالَّ تالم اِخلدمةُولَسنا نجعلُ عثرةً يف شيٍء ل3
 يف 6يف اضِطراباٍت، يف أتعاٍب، يف أسهاٍر، يف أصواٍم،  ،يف ضرباٍت، يف سجوٍن5يف ضروراٍت، يف ضيقاٍت، 

يف كالِم احلَق، يف قوِة اِهللا بِسالِح الِبر 7القُدِس، يف محبٍة بال رياٍء، طَهارٍة، يف ِعلٍم، يف أناٍة، يف لُطٍف، يف الروِح 



كمجهولني ونحن 9كمِضلّني ونحن صاِدقونَ، . مبجٍد وهواٍن، بصيٍت رديٍء وصيٍت حسٍن8. لليمِني ولليساِر
 غَري حنون بنيدحيا، كمؤن حنوها ن عروفونَ، كمائتنيم ،قتولني10م حنا فِرحونَ، كفُقَراَء وندائم حنى ونزانكح
  .نغين كثريين، كأنْ ال شيَء لنا ونحن نمِلك كُلَّ شيٍء

 فجزاًء13. لَستم متضيقني فينا بل متضيقني يف أحشائكُم12. قَلبنا متِسع. فمنا مفتوح إلَيكُم أيها الكوِرنثيون11َ
  !كونوا أنتم أيضا متِسعني: لذلك أقولُ كما ألوالدي

  ال تكونوا حتت نري مع غري املؤمنني
وأي اتفاٍق 15ال تكونوا حتت نٍري مع غَِري املؤِمنني، ألنه أيةُ ِخلطٍَة للِبر واإلِمث؟ وأيةُ شِركٍَة للنوِر مع الظُّلمِة؟ 14

 ليعالَ؟ وأيسيِح مع بصيٍب للمؤِمِن مع غَِري املؤِمِن؟ للميكَلُ 16نم هأنت كُمةُ موافَقٍَة هلَيكَِل اِهللا مع األوثاِن؟ فإنوأي
لذلك 17. إني سأسكُن فيِهم وأسري بينهم، وأكونُ هلُم إلَها، وهم يكونونَ يل شعبا: "اِهللا احلَي، كما قالَ اُهللا

وأكونَ لكُم أبا، وأنتم تكونونَ يل بنني 18وال متَسوا نِجسا فأقبلكُم، . لوا، يقولُ الرباخرجوا ِمن وسِطِهم واعتِز
  ".وبناٍت، يقولُ الرب، القاِدر على كُلّ شيٍء

7:1كَموِح، مِد والرِس اجلَسنكُلّ د ذَواِتنا ِمن رطَهاُء لنها األِحبأي وِف اِهللافإذ لنا هِذِه املَواعيدةَ يف خالقَداس لني.  
  
 

  فرح بولس
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ال أقولُ هذا ألجِل دينونٍة، ألني قد قُلت ساِبقًا إنكُم يف 3. مل نطمع يف أحٍد. مل نفِسد أحدا. مل نظِلم أحدا. ِاقبلونا2

معكُم عيشون معكُم موت4. قُلوبنا، لنةٌ بكُميل افِتخ. يل ِثقَةٌ كثريِتكُمِجه ِمن كثري ار . دتةً وازدتعزي ألتقد امت
ألننا لَما أتينا إىل مِكدونيةَ مل يكُن جلَسِدنا شيٌء ِمن الراحِة بل كُنا مكتئبني يف كُلّ 5. فرحا ِجدا يف مجيِع ضيقاِتنا

وليس 7. َهللا الَّذي يعزي املُتِضعني عزانا مبجيِء تيطُسلكن ا6. ِمن خاِرٍج خصومات، ِمن داِخٍل مخاِوف: شيٍء
مبجيئِه فقط بل أيضا بالتعزيِة الَّيت تعزى ا بسبِبكُم، وهو يخِبرنا بشوِقكُم ونوِحكُم وغَريِتكُم ألجلي، حتى إني 

أكثَر سالَِة8. فِرحتبالر كُمنتقد أحز ي وإنْ كُنتسالَةَ ألنالر ى أنَّ ِتلكي أرفإن ،ِدمتي نمع أن ،مأند لَست 
ألنكُم حِزنتم حبسِب مشيئَِة اِهللا . اَآلنَ أنا أفرح، ال ألنكُم حِزنتم، بل ألنكُم حِزنتم للتوبِة9. أحزنتكُم ولو إىل ساعٍة

نَّ احلُزنَ الَّذي حبسِب مشيئَِة اِهللا ينِشئُ توبةً خلَالٍص بال ندامٍة، وأما حزنُ العالَِم أل10. لكَي ال تتخسروا ِمنا يف شيٍء
ِمن اِلاجِتهاِد، بل ِمن اِلاحِتجاِج، بل : فإنه هوذا حزنكُم هذا عينه حبسِب مشيئَِة اِهللا، كم أنشأ فيكُم11. فينِشئُ موتا

يِظ، بل ِمنالغ اِلانِتقاِمِمن ِة، بل ِمنريالغ وِق، بل ِمنالش أبرياُء .  اخلَوِف، بل ِمن كُمأن كُمأنفُس مرتيٍء أظهيف كُلّ ش
إذًا وإنْ كُنت قد كتبت إلَيكُم، فليس ألجِل املُذِنِب وال ألجِل املُذنِب إليِه، بل لكَي يظهر لكُم 12. يف هذا األمِر
فرِح تيطُس، ألنَّ ولكن فِرحنا أكثَر ِجدا بسبِب . ِمن أجِل هذا قد تعزينا بتعزيِتكُم13. جِتهادنا ألجِلكُمأمام اِهللا ا

فإني إنْ كُنت افتخرت شيئًا لَديِه ِمن ِجهِتكُم مل أُخجلْ، بل كما كلَّمناكُم 14. روحه قد استراحت بكُم مجيعا



تذَكّرا وأحشاؤه هي نحوكُم بالزيادِة، م15. بكُلّ شيٍء بالصدِق، كذلك افِتخارنا أيضا لَدى تيطُس صار صاِدقًا
  .أنا أفرح إذًا أني أِثق بكُم يف كُلّ شيٍء16. طاعةَ مجيِعكُم، كيف قَِبلتموه خبوٍف وِرعدٍة

  
  

  السخاء ىف العطاء
8 
 وفور فرِحِهم أنه يف اخِتباِر ضيقٍَة شديدٍة فاض2ثُم نعرفُكُم أيها اإلخوةُ ِنعمةَ اِهللا املُعطاةَ يف كنائِس مِكدونيةَ، 1

 ،ى سخائِهمميِق لِغن3وفَقِرِهِم الع،ِتلقاِء أنفُِسِهم الطّاقَِة، ِمن وفَوق ،دالطّاقَِة، أنا أشه بسا حأعطَو مه4ألن ِمسنيلتم
يسنيِة الَّيت للِقدِركَةَ اِخلدمةَ وشعملَ النقبٍة، أنْ نٍة كثريا، بِطلبوليس كما5. ِمن ،بالً للرأو مها أنفُسنا، بل أعطَووجر 

لكن كما 7. حتى إننا طَلَبنا ِمن تيطُس أنه كما سبق فابتدأَ، كذلك يتمم لكُم هِذِه النعمةَ أيضا6. ولَنا، مبشيئَِة اِهللا
. ومحبِتكُم لنا، لَيتكُم تزدادونَ يف هِذِه النعمِة أيضايف اإلمياِن والكَالِم والِعلِم وكُلّ اجِتهاٍد : تزدادونَ يف كُلّ شيٍء

فإنكُم تعِرفونَ ِنعمةَ ربنا 9. لَست أقولُ على سبيِل األمِر، بل باجِتهاِد آخرين، مختِبرا إخالص محبِتكُم أيضا8
لكَي ،وهو غَين قَرافت أجِلكُم ِمن هاملَسيِح، أن سوعم بفَقِرِهيغنوا أنتا، ألنَّ هذا 10.  تستا يف هذا أيضأُعطي رأي

ولكن اآلنَ متّموا 11. ينفَعكُم أنتم الَّذين سبقتم فابتدأتم منذُ العاِم املاضي، ليس أنْ تفعلوا فقط بل أنْ تريدوا أيضا
ألنه إنْ كانَ النشاطُ 12. لك يكونُ التتميم أيضا حسب ما لكُمالعملَ أيضا، حتى إنه كما أنَّ النشاطَ لإلرادِة، كذ

ِب ما ليس لهسِب ما لإلنساِن، ال على حسقبولٌ على حا فهو موجودةٌ 13. مراح رينيكونَ لآلخ ليس لكَي هفإن
 ،ضيق ِب املُساواِة14ولكُمسبل حب .تكونَ يف هذا الوقِت فُضالَت لكَي ،إلعواِزكُم مهفُضالَت تصري كي ،إلعواِزِهم كُم

  ".الَّذي جمع كثريا مل يفِضلْ، والَّذي جمع قَليالً مل ينِقص: "كما هو مكتوب15. حتى حتصلَ املُساواةُ
  خدمة تيطس يف كورنثوس

16 ألجِلكُم هينع لَ هذا اِلاجِتهادعا ِهللا الَّذي جكرولكن ش ،ة17َيف قَلِب تيطُسقَِبلَ الطّلب هألن . وإذ كانَ أكثَر
وليس 19. وأرسلنا معه األخ الَّذي مدحه يف اإلجنيِل يف مجيِع الكَنائِس18. اجِتهادا، مضى إلَيكُم ِمن ِتلقاِء نفِسِه

 مع هِذِه النعمِة املَخدومِة ِمنا ملَجِد ذاِت الرب ذلك فقط، بل هو منتخب أيضا ِمن الكَنائِس رفيقًا لنا يف السفَِر،
شاِطكُما20. الواِحِد، ولنِة ِمنِة هِذِه املَخدومساميف ج دنا أحلومهذا أنْ ي بنينجتٍة، ليس 21. منسبأُموٍر ح ننيعتم

 أخانا، الَّذي اختبرنا ِمرارا يف أُموٍر كثريٍة أنه مجتِهد، وأرسلنا معهما22. قُدام الرب فقط، بل قُدام الناِس أيضا
ِة بكُما بالثّقَِة الكَثريا كثرياجِتهاد داآلنَ أش ه23. ولكنعي ألجِلكُميل وعاِملٌ م ريكفهو ش ِة تيطُسِجه ا ِمنا . أموأم

  .فبينوا هلُم، وقُدام الكَنائِس، بينةَ محبِتكُم، وافِتخاِرنا ِمن ِجهِتكُم24. أخوانا فهما رسوالَ الكَنائِس، ومجد املَسيِح
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1إلَيكُم بي أنْ أكتهو فُضولٌ ِمن ،يسنيِة للِقدِة اِخلدمِجه ِمن ه2. فإن ِتكُمِجه بِه ِمن ِخرالَّذي أفت شاطَكُمن ي أعلَمألن
ولكن أرسلت اإلخوةَ لئالَّ 3. وغَريتكُم قد حرضِت األكثَرين. ملَِكدونيني، أنَّ أخائيةَ مستِعدةٌ منذُ العاِم املاضيلَدى ا

كما قُلت ينِعدستتكونوا م هذا القَبيِل، كي ِمن ِتكُمِجه نا ِمنطَّلَ افِتخارونَ 4. يتعِكدونيعي مى إذا جاَء محت
 حنلُ نخجال ن ينِعدستم غَري دوكُمجم -ووى ال أقولُ أنتِة اِلافِتخاِر هِذِه- حتسار5.  يف ج ا أنْ أطلُبالِزم فرأيت

ةً هكذا كأندعكونَ هي ما، لت خبريالت قالَّيت سب كُمكَترئوا قَبالً بهيوي ،سِبقوا إلَيكُمِة أنْ يكَةٌ، ال إىل اإلخورها ب
 7. هذا وإنَّ من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركاِت فبالبركاِت أيضا يحصد6. كأنها بخلٌ

اِدر أنْ يزيدكُم كُلَّ واُهللا ق8. ألنَّ املُعطي املَسرور يِحبه اُهللا. كُلُّ واِحٍد كما ينوي بقَلِبِه، ليس عن حزٍن أو اضِطراٍر
:  كما هو مكتوب9. ِنعمٍة، لكَي تكونوا ولكُم كُلُّ اكِتفاٍء كُلَّ حٍني يف كُلّ شيٍء، تزدادونَ يف كُلّ عمٍل صاِلٍح

"قفر .بقَى إىل األبِد. أعطَى املَساكنيي ه10". برا لألكِل، سيبزاِرِع وخا للزبذار مقَدوالَّذي ي كُمبذار كَثّروي مقَد
كُمنمي غالَِّت برا ِهللا11. ويكرنِشئُ بنا شيٍء لكُلّ سخاٍء ييف كُلّ ش غننيستِة ليس 12. مألنَّ افِتعالَ هِذِه اِخلدم

نَ اَهللا على طاعِة إذ هم باخِتباِر هِذِه اِخلدمِة، يمجدو13يسد إعواز الِقديسني فقط، بل يزيد بشكٍر كثٍري ِهللا 
وبدعائِهم ألجِلكُم، مشتاقني إلَيكُم ِمن أجِل ِنعمِة اِهللا 14. اعِتراِفكُم إلجنيِل املَسيِح، وسخاِء التوزيِع هلُم وللجميِع

يكُمعنها15. الفائقَِة لَد ربعِتِه الَّيت ال يطيا ِهللا على عكرفش.  
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م أطلُب إلَيكُم بوداعِة املَسيِح وِحلِمِه، أنا نفسي بولُس الَّذي يف احلَضرِة ذَليلٌ بينكُم، وأما يف الغيبِة فمتجاِسر ث1ُ

2. علَيكُمنا كأنحِسبونعلى قَوم ي ِرئي سأجتى أنا أر بالثّقَِة    الَّيت وأنا حاِضر رجاسأنْ ال أت نـا ولكن أطلُب
إذ أسِلحةُ محاربِتنا 4. ألننا وإنْ كنا نسلُك يف اجلَسِد، لَسنا حسب اجلَسِد نحاِرب3. نسلُك حـسـب اجلَسِد

ستأِسرين هاِدمني ظُنونا وكُلَّ علٍو يرتِفع ِضد معِرفَِة اِهللا، وم5. لَيست جسديةً، بل قاِدرةٌ بــاِهللا على هدِم حصوٍن
  .ومستِعدين ألنْ ننتِقم على كُلّ ِعصياٍن، متى كِملَت طاعتكُم6كُلَّ ِفكٍر إىل طاعِة املَسيِح، 

أنه كما هو : أتنظُرونَ إىل ما هو حسب احلَضرِة؟ إنْ وِثق أحد بنفِسِه أنه للمسيِح، فليحِسب هذا أيضا ِمن نفِسِه7
فإني وإِن افتخرت شيئًا أكثَر بسلطاِننا الَّذي أعطانا إياه الرب، لبنياِنكُم ال 8! كذلك نحن أيضا للمسيِحللمسيِح، 

سِد الرسائلُ ثَقيلَةٌ وقَويةٌ، وأما حضور اجلَ: "ألنه يقول10ُ. لئالَّ أظهر كأني أُخيفُكُم بالرسائِل9. هلَدِمكُم، ال أُخجلُ
قريح والكَالم ،عيفهذا11". فض حِسبغائبونَ، هكذا : ِمثلُ هذا فلي حنسائِل ونيف الكَالِم بالر حننا كما نأن

 أنْ ألننا ال نجتِرئ أنْ نعد أنفُسنا بني قَوٍم ِمن الَّذين يمدحونَ أنفُسهم، وال12. نكونُ أيضا بالِفعِل ونحن حاِضرونَ
مِ ناقاِبلَ أنفُسمونَ. نفهال ي ،بأنفُِسِهم مهقاِبلونَ أنفُسوي ،على أنفُِسِهم مهقيسونَ أنفُسم إذ ي13. بل ه حنولكن ن

ألننا ال نمدد 14. ال نفتِخر إىل ما ال يقاس، بل حسب قياِس القانوِن الَّذي قَسمه لنا اُهللا، قياسا للبلوِغ إلَيكُم أيضا



بلُغُ إلَيكُمنا لَسنا ننا كأنا يف إجنيِل املَسيِح. أنفُسأيض لنا إلَيكُميف أتعاِب 15. إذ قد وص قاسإىل ما ال ي ِخرينفتم غَري
 بل راجني ،رينآخ- كُمما إميانٍة، - إذا نقانوِننا بزياد بسح كُمينب ظَّمعت16 أنْ نلنإىل ما وراَءكُم رشب . ِخرفتال لن

ألنه ليس من مدح نفسه هو املُزكَّى، بل 18". مِن افتخر فليفتِخر بالرب: "وأما17. باُألموِر املُعدِة يف قانوِن غَِرينا
بالر هحمدي نم.  

  
  

  بولس والرسل الكذبة
11 
1ِملونَ غَباوحتت كُميت قَليالًلَيت !ِمليحتم م2. بل أنت مٍل واِحٍد، ُألقَدجلر كُمطَبتي خةَ اِهللا، ألنغَري علَيكُم ي أغارفإن

ولكنين أخاف أنه كما خدعِت احلَيةُ حواَء مبكِرها، هكذا تفسد أذهانكُم عن البساطَِة الَّيت 3. عذراَء عفيفَةً للمسيِح
فإنه إنْ كانَ اآليت يكِرز بيسوع آخر مل نكِرز بِه، أو كنتم تأخذونَ روحا آخر مل تأخذوه، أو إجنيالً 4. سيِحيف املَ

وإنْ كُنت عاميا يف 6. ألني أحِسب أني مل أنقُص شيئًا عن فائقي الرسِل5! آخر مل تقبلوه، فحسنا كنتم حتتِملونَ
أم أخطأت خطيةً إذ أذلَلت نفسي كي 7. ِم، فلَست يف الِعلِم، بل نحن يف كُلّ شيٍء ظاِهرونَ لكُم بني اجلميِعالكَال

سلَبت كنائس أُخرى آِخذًا أُجرةً ألجِل ِخدمِتكُم، وإذ كُنت حاِضرا 8ترتِفعوا أنتم، ألني بشرتكُم مجانا بإجنيِل اِهللا؟ 
ٍدِعندمل أُثَقّلْ على أح ،جتواحت ة9َ. كُمِكدونيم ا ِمنوأت ةُ الَّذيناإلخو هألنَّ احتياجي سد . ِفظتيٍء حويف كُلّ ش

ذا؟ ملا11. إنَّ هذا اِلافِتخار ال يسد عني يف أقاليِم أخائيةَ. حق املَسيِح يف10َّ. نفسي غَري ثَقيٍل علَيكُم، وسأحفَظُها
علَم؟ اَُهللا يكُمي ال أُِحبا 12. أألنأيض حندوا كما نيوج ةً كيريدونَ فُرصي ةَ الَّذينفُرص ألقطَع لُهسأفع لُهولكن ما أفع

. سِل املَسيِحألنَّ ِمثلَ هؤالِء هم رسلٌ كذَبةٌ، فعلَةٌ ماِكرونَ، مغيرونَ شكلهم إىل ِشبِه ر13. يف ما يفتِخرونَ بِه
14بجالِك نوٍر. وال عإىل ِشبِه م كلهش ريغي هفسيطانَ نرونَ 15! ألنَّ الشيغا يأيض هامدا إنْ كانَ خفليس عظيم

اٍم للِبردكخ مكلهش .أعماِلِهم بستكونُ ح مهتِنهاي الَّذين.  
  بولس يفتخر بضيقاته

الَّذي أتكَلَّم بِه لَست أتكَلَّم 17. وإالَّ فاقبلوين ولو كغيب، ألفتِخر أنا أيضا قَليالً. ن أحد أني غَيبال يظُ: أقولُ أيضا16
أنا مبا أنَّ كثريين يفتِخرونَ حسب اجلَسِد، أفتِخر 18. بِه حبسِب الرب، بل كأنه يف غَباوٍة، يف جسارِة اِلافِتخاِر هِذِه

إنْ كانَ ! إنْ كانَ أحد يستعِبدكُم: ألنكُم حتتِملون20َ! فإنكُم بسروٍر حتتِملونَ األغبياَء، إذ أنتم عقَالُء19. أيضا
يأكُلُكُم دأح !ذُكُميأخ دإنْ كانَ أح !ِفعرتي دإنْ كانَ أح !جوِهكُمعلى و كُمضِربي دسبيِل على 21! إنْ كانَ أح
أهم 22. أنا أيضا أجتِرئ فيِه: ولكن الَّذي يجتِرئ فيِه أحد، أقولُ يف غَباوٍة! كيف أننا كُنا ضعفاَء: اهلَواِن أقولُ

قولُ كمختلّ أهم خدام املَسيِح؟ أ23. أهم نسلُ إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليونَ؟ فأنا أيضا. ِعربانيونَ؟ فأنا أيضا
ِمن اليهوِد 24. يف األتعاِب أكثَر، يف الضرباِت أوفَر، يف السجوِن أكثَر، يف امليتاِت ِمرارا كثريةً: العقِل، فأنا أفضلُ

ثَ مراٍت انكَسرت ثَالثَ مراٍت ضِربت بالِعصي، مرةً رِجمت، ثَال25. خمس مراٍت قَِبلت أربعني جلدةً إالَّ واِحدةً



بأسفاٍر ِمرارا كثريةً، بأخطاِر سيوٍل، بأخطاِر لُصوٍص، بأخطاٍر ِمن 26. يب السفينةُ، ليالً وارا قَضيت يف العمِق
إخو ِة، بأخطاٍر يف البحِر، بأخطاٍر ِمنيرِم، بأخطاٍر يف املدينِة، بأخطاٍر يف الباُألم ٍةِجنسي، بأخطاٍر ِمنيف 27. ٍة كذَب 

عدا ما هو دونَ 28. تعٍب وكد، يف أسهاٍر ِمرارا كثريةً، يف جوٍع وعطٍَش، يف أصواٍم ِمرارا كثريةً، يف برٍد وعرٍي
تِهب؟ من يضعف وأنا ال أضعف؟ من يعثُر وأنا ال أل29. التراكُم علَي كُلَّ يوٍم، اِلاهِتمام جبميِع الكَنائِس: ذلك
اَُهللا أبو ربنا يسوع املَسيِح، الَّذي هو مبارك إىل األبِد، يعلَم 31. إنْ كانَ يِجب اِلافِتخار، فسأفتِخر بأُموِر ضعفي30

أكِذب ي لَستمِسكَين، 32. أنأنْ ي ريدي ،نيشقيمةَ الدمدين سحروايل احلاِرِث املَِلِك كانَ ي ،شق33 يف ِدم لَّيتفتد
  .ِمن طاقٍَة يف زنبيٍل ِمن السوِر، ونجوت ِمن يديِه

  
  

  رؤى بولس وشوكته
12 
1ِخرال يواِفقُين أنْ أفت هوإعالناِتِه. إن بناِظِر الري آيت إىل مة2ً. فإنةَ سنشرع عا يف املَسيِح قَبلَ أربإنسان أيف . أعِرف

،أعلَم ِد؟ لَستاجلَسأعلَم ِد؟ لَستاجلَس خاِرج أم  .علَمماِء الثّاِلثَِة. اُهللا يهذا إىل الس ِطفهذا اإلنسانَ 3. اخت وأعِرف
أعلَم ِد؟ لَستاجلَس خاِرج ِد أمأيف اجلَس . علَمسوغُ 4اُهللا يا، وال ي نطَقكِلماٍت ال ي وِس، وِمسعإىل الِفرد ِطفاخت هأن

فإني إنْ أردت أنْ 6. ولكن ِمن ِجهِة نفسي ال أفتِخر إالَّ بضعفايت. ِمن ِجهِة هذا أفتِخر5.  أنْ يتكَلَّم اإلنساٍن
ي أقولُ احلَقا، ألنال أكونُ غَبي ِخري. أفتِمن عسمراين أو يما ي يت فوقِجه ِمن دأح ظُنى لئالَّ يحاشي أتئالَّ ول7. ولِكن

ِفعين، لئالَّ أرتلِطميطاِن ليالش الكِد، موكَةً يف اجلَسش بفَرِط اإلعالناِت، أُعطيت ِفعإىل 8. أرت عترِة هذا تضِجه ِمن
 أفتِخر باحلَري فبكُلّ سروٍر". تكفيك ِنعميت، ألنَّ قويت يف الضعِف تكملُ: "فقالَ يل9. الرب ثَالثَ مراٍت أنْ يفاِرقَين

لذلك أُسر بالضعفاِت والشتائِم والضروراِت واِلاضِطهاداِت والضيقاِت 10. يف ضعفايت، لكَي ِحتلَّ علَي قوةُ املَسيِح
  .ألني حينما أنا ضعيف فحينئٍذ أنا قَوي. ألجِل املَسيِح

  عالمات الرسول
11ِخرا وأنا أفتغَبي موين.قد ِصرتمتم ألزِل، !  أنتسيئًا عن فائقي الرش إذ مل أنقُص ،ِمنكُم حغي أنْ أُمدنبكانَ ي هألن

ألنه ما 13. إنَّ عالماِت الرسوِل صِنعت بينكُم يف كُلّ صٍرب، بآياٍت وعجائب وقواٍت12. وإنْ كُنت لَست شيئًا
هوذا املَرةُ الثّاِلثَةُ أنا 14! كَنائِس، إالَّ أني أنا مل أُثَقّلْ علَيكُم؟ ساِمحوين ذا الظُّلِمهو الَّذي نقَصتم عن سائِر ال

وال أُثَقّلَ علَيكُم أنْ آيتَ إلَيكُم ِعدستم .اكُمما هو لكُم بل إي أطلُب ي لَسترونَ . ألنذخي غي أنَّ األوالدنبال ي هألن
وأما أنا فبكُلّ سروٍر أُنِفق وأُنفَق ألجِل أنفُِسكُم، وإنْ كُنت كُلَّما أُِحبكُم أكثَر 15. الواِلدونَ لألوالِدللواِلدين، بل 
هل طَِمعت فيكُم بأحٍد ِمن 17! أنا مل أُثَقّلْ علَيكُم، لكن إذ كُنت محتاالً أخذتكُم مبكٍر. فليكُن16! أُحب أقَلَّ
هل طَِمع فيكُم تيطُس؟ أما سلكنا بذاِت الروِح . طَلَبت إىل تيطُس وأرسلت معه األخ18رسلتهم إلَيكُم؟ الَّذين أ

  الواِحِد؟ أما بذاِت اخلَطَواِت الواِحدِة؟



19اِهللا يف املَسيِح نتكَلَّم لكُم؟ أمام جحتنا نا أنونَ أيضظُنها األِح. أتالكُلَّ أي ولكننياِنكُماُء ألجِل ب20. ب ي أخافألن
أنْ توجد خصومات ومحاسدات وسخطات . إذا ِجئت أنْ ال أِجدكُم كما أُريد، وأوجد ِمنكُم كما ال تريدونَ

وتشويشات راتوتكَب ميماتون اتذَموم باتا21. وحتَزأيض إذا ِجئت ،كُمِذلَّين إهلي ِعندأنْ ي على كثريين وأنوح 
  .ِمن الَّذين أخطأوا ِمن قَبلُ ومل يتوبوا عن النجاسِة والزنا والعهارِة الَّيت فعلوها

  
  
  

  حتذيرات ختامية
13 
1�ةُ الثّاِلثَةُ آيت إلَيكُمٍة. "هِذِه املَركُلُّ كِلم يِن وثَالثٍَة تقوم2". على فِم شاِهدوأسِبق ،فقُلت قتفأقولُ كما وأناقد سب  

قَبلُ، وجلميِع الباقني أخطأوا ِمن للذين باآلنَ، أكت ةَ، وأنا غائبةَ الثّانياملَر حاِضر :ا ال أُشِفقأيض ي إذا ِجئتإذ 3. أن
ِمن ضعٍف،   كانَ قد صِلبألنه وإن4ْ. أنتم تطلُبونَ برهانَ املَسيِح املُتكَلِّم يفَّ، الَّذي ليس ضعيفًا لكُم بل قَوي فيكُم

جربوا أنفُسكُم، هل أنتم يف 5. فنحن أيضا ضعفاُء فيِه، لكننا سنحيا معه بقوِة اِهللا ِمن ِجهِتكُم. لكنه حي بقوِة اِهللا
كُمِحنوا أنفُساإلمياِن؟ امت . املَسيح سوعأنَّ ي ،كُمتعِرفونَ أنفُس ملَست ؟  هو فيكُم، إنْ ملأمرفوضنيين 6تكونوا ملكن

رفوضنيلَسنا م حننا نعِرفونَ أنست كُم7. أرجو أنحنن رظهن ا، ليس لكَيدييئًا رلونَ شال تعم كُملّي إىل اِهللا أنوأُص  
 

نستطيع شيئًا ِضد احلَق، بل ألجِل  ألننا ال8. مزكَّني، بل لكَي تصنعوا أنتم حسنا، ونكونَ نحن كأننا مرفوضونَ
م تكونونَ أقوياَء9. احلَقفاَء وأنتعض حنكونُ نما نحين حفرنا نألن .هطلُبا نوهذا أيض :10. كمالكُم بلذلك أكت

  .ذي أعطاين إياه الرب للبنياِن ال للهدِمذا وأنا غائب، لكَي ال أستعِملَ جزما وأنا حاِضر، حسب السلطاِن الَّ
  حتية ختامية

عيشوا بالسالِم، وإله املَحبِة والسالِم سيكونُ . ِاهتموا اهِتماما واِحدا. تعزوا. ِاكملوا. أخريا أيها اإلخوةُ افرحوا11
ٍة12. معكُمسقَدعٍض بقُبلٍَة معلى ب كُمعض13. سلّموا بيسنيالِقد مجيع علَيكُم لّمسي.  
14ِس مع مجيِعكُموِح القُدِركَةُ الرةُ اِهللا، وشبحاملَسيِح، وم سوعنا يبةُ رِنعم .آمني. 

 


