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   صفحة ١٣  من أصل٣صفحة رقم  

 رسالة آورنثوس األولى
  المقدمة

 .ان المسيحيآتب بولس هذه الرسالة لمعالجة المشكالت التي نشأت في الكنيسة، بشأن الحياة المسيحية واإلیم
وآانت آورنثوس في ذلك الزمن مدینة یونانية آبرى وعاصمة والیة آخائية الرومانية، اشتهرت بتجارتها 

   .المزدهرة وثقافتها الرفيعة وفجورها الذائع الصيت ودیاناتها المتنوعة
سة، وبالزنى وأآثر ما اهتم به بولس في هذه الرسائل هو المسائل المتعلقة باالنشقاق والخالف في الكني

 فيظهر بعمق .والزواج، وبما یتصل بالضمير والنظام في الكنيسة، والمواهب التي یمنحها الروح القدس، والقيامة
   .بصيرته آيف أن البشارة تجيب عن هذه المسائل

  . أشهر ما في هذه الرسالة13في الفصل » نشيد المحبة«ولعل 
  مضمون الرسالة

 ) 9-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 21: 4 إلى 10: 1 (.قاق في الكنيسةاالنش. 2
 ) 40: 7 إلى 1: 5 (.الزنى والحياة الزوجية. 3
 ) 1: 11 إلى 1: 8 (.المؤمنون وعبادة األوثان. 4
 ) 4: 14 إلى 2: 11 (.الحياة الكنسية والعبادة. 5
 ) 58-1: 15 (.قيامة المسيح والمؤمنين به. 6
 ) 4-1: 16 (.التبرع بمساعدة المؤمنين في اليهودیة. 7
) 24-5: 16 (.تحيات خاصة وخاتمة. 8
 

  تحّية
  ١الفصل 

ِمْن بوُلَس الذي شاَء اُهللا أْن َیدُعَوُه ليكوَن َرسوَل ١
إلى َآنيسِة 2الَمسيِح َیسوَع، وِمَن األِخ ُسوْستانيَس، 

اِهللا في ُآوِرْنثوَس، إلى الذیَن َقدََّسُهُم اُهللا في الَمسيِح 
 وَدعاُهم ليكونوا ِقدِّیسيَن مَع جميِع الذیَن َیسوَع

سِم ربِّنا َیسوَع الَمسيح، َربِِّهم  َیْدُعوَن في ُآلِّ مكان با
عَليُكُم النِّعمُة والسَّالُم ِمَن اِهللا أبـينا وِمَن 3 .وَربِّنا

  .الرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح

  مواهبب اهللا في المسيح
أشُكُر إلهي ألجِلُكم دوًما على النِّعَمِة التي وَهَبها 4

َفِصرُتم ِبه أغنياَء في ُآلِّ 5لكم في الَمسيِح َیسوَع، 
على 6 .شيٍء، في أساليِب الكالِم وأنواِع الَمعِرَفِة

حتى إنَُّه ال 7َقْدِر ما رَسَخْت فيُكم َشهادُة الَمسيِح، 
نُتم َتنَتِظروَن ُظهوَر ُتعوُزُآم موِهَبٌة ِمَن الَمواهِب، وأ

وهَو الذي َیحَفُظكم ثاِبتيَن إلى 8َربِّنا َیسوَع الَمسيِح، 
النِّهاَیِة حتى ال یكوَن عَليُكم لوٌم في یوِم َربِّنا َیسوَع 

بِنِه  أميٌن هَو اُهللا الذي َدعاُآم إلى َشِرآِة ا9 .الَمسيِح
  .َیسوَع الَمسيِح َربِّنا

  إنقسام في الكنيسة
سِم ربِّنا َیسوَع الَمسيِح،  أناِشُدُآم أیُّها اإلخوُة، با10

أْن تكونوا جميًعا ُمتَِّفقيَن في الَرأِي وأْن ال یكوَن 
َبيَنُكم ِخالّف، َبْل آونوا على ِوفاق تاٍم، لُكم ُروٌح 

فأهُل َبيِت ُخُلَوَة أخَبروني أیُّها 11 .واحٌد وِفكٌر واحٌد
أعني أنَّ ُآلَّ واحٍد ِمنُكم 12 أنَّ َبيَنُكم ِخالًفا، اإلخوُة
أنا مَع «و» أنا مَع أُبلُّوَس«و» أنا مَع بوُلَس«َیقوُل 

نَقَسَم؟  فَهِل الَمسيُح ا13 .»أنا مَع الَمسيِح«و» ُبطُرَس
سِم بوُلَس  َهْل بوُلُس هَو الذي ُصِلَب ِمْن أجِلُكم؟ أو با

 َتَعمَّدُتم؟
على أنِّي ما َعمَّدُت أحًدا ِمنُكم غيَر أشُكُر اَهللا 14

فال َیقِدُر أَحٌد أْن یقوَل إنَُّكم 15ِآریسُبَس وغاُیَس، 
نعم، َعمَّدُت أیًضا عاِئَلَة 16 .سمي َتعمَّدُتم با
¸  وما َعدا َهُؤالِء، فال أذُآُر أنِّي َعمَّدُت.ستفاناَس ا

عِلَن فالَمسيُح أرَسَلني ال ُألَعمَِّد، َبْل ُأل17 .أحًدا
الِبشاَرَة َغيَر ُمتَِّكْل على حِكَمِة الكالِم ِلَئالَّ َیفُقَد موُت 

  .الَمسيِح على الصَّليِب قـوََّتُه

  یسوع المسيح قدرة اهللا وحكمته
ِعنَد الذیَن َیسُلكوَن » حماَقٌة«فالِبشارُة بالصَّليِب 18

ا ِعنَدنا َنحُن الذیَن َیسُلكوَن طریَق  وأمَّ.طریَق الهالِك
سأمحو «: فالِكتاُب یقوُل19 .الخالِص، فهَو ُقدَرُة اِهللا

فأیَن 20 .»ِحْكَمَة الُحَكماِء، وُأزیُل َذآاَء األذآياِء
الحكيُم؟ وأیَن الَعالَّمُة؟ وأیَن الُمجاِدُل في هذا 

 الزَّماِن؟ أما جَعَل اُهللا ِحكَمَة العاَلِم حماقًة؟
فَلمَّا آاَنت ِحكَمُة اِهللا أْن ال َیعِرَفُه العاَلُم بالِحكَمِة، 21

 .الِبشاَرة» ِبحماَقِة«شاَء اُهللا أْن ُیخلَِّص الُمؤمنيَن ِبه 
وإذا آاَن الَيهوُد َیطُلبوَن الُمعجزاِت، واليوناِنـّيوَن 22

فَنحُن ُننادي ِبالمسيِح 23َیبَحثوَن َعِن الِحكَمِة، 
قَبٌة للَيهوِد وحماَقٌة في نَظِر َمصُلوًبا، وهذا َع

وأمَّا ِللذیَن َدعاُهُم اُهللا ِمَن الَيهوِد 24 .الوثنّيـيَن
 .واليونانّييَن، فالَمسيُح هَو ُقدَرُة اِهللا وِحكَمُة اِهللا

فما َیبدو أنَُّه حماَقٌة ِمَن اِهللا هَو أحكُم ِمْن ِحكَمِة 25
هَو أقَوى ِمْن النـاِس، وما َیبدو أنَُّه ُضعّف ِمَن اِهللا 

  .ُقـوَِّة النـاِس
تَذآَّروا أیُّها اإلخوُة آيَف ُآنُتم حيَن َدعاُآُم اُهللا، 26

فما آاَن فيُكم آثيٌر ِمَن الُحكماِء ِبحكَمِة البَشِر وال ِمَن 



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ١٣  من أصل٤صفحة رقم  

ختاَر ما َیعَتِبُرُه  إالَّ أنَّ اَهللا ا27 .األقِویاِء أو الُوَجهاِء
َء، وما یعتبُرُه العالُم العاَلُم حماَقًة لُيخِزَي الحكما

ختاَر اُهللا ما َیحَتِقُرُه  وا28 .ُضعًفا لُيخِزَي األقِویاَء
العاَلُم وَیزَدریِه وَیُظنُُّه ال شيَء، ِلـُيـزیَل ما َیُظنُُّه 

وأمَّا 30 .حتى ال َیفَتِخَر بَشٌر أماَم اِهللا29العاَلُم شيًئا، 
الذي هَو َلنا أنُتم، َفِبَفضِله ِصرُتم في الَمسيِح َیسوَع 

آما جاَء في 31ِمَن اِهللا ِحكَمًة وِبّرا وَقداَسًة وِفداًء، 
   .»َمْن أراَد أْن َیفَتِخَر، فْلَيفَتِخْر بالرَّبِّ«: الِكتاِب

  إعالن المسيح المصلوب
  ٢الفصل 

وأنا، ِعنَدما ِجئُتُكم أیُّها اإلخَوُة، ما ِجئُت ِبَبليِغ ١
وإنَّما ِشْئُت أْن 2الكالِم أِو الِحكَمِة ُألبشَِّرُآم ِبِسرِّ اِهللا، 

ال أعِرَف شيًئا، وأنا َبيَنُكم، َغيَر َیسوَع الَمسيِح، َبْل 
وُآنُت في َمجيئي إَليُكم 3 .َیسوَع الَمسيَح الَمصلوَب

وآاَن آالمي 4أشُعُر بالضُّعِف والَخوِف والرِّعَدِة، 
اِن على أساليِب الِحكَمِة الَبشِریَِّة وَتْبشيري ال َیعَتِمد

في اإلقناِع، َبْل على ما ُیظِهُرُه ُروُح اِهللا وُقوَُّتُه، 
حتى َیسَتِنَد إیماُنكم إلى ُقدَرِة اِهللا، ال إلى ِحكَمِة 5

  .الَبَشِر

  حكمة اهللا
 في ولِكْن ُهناَك ِحكَمٌة َنتَكلَُّم عَليها َبيَن النـاِضجيَن6

الرُّوِح، وِهـَي َغيُر ِحكَمِة هذا العاَلِم وال ُرَؤساِء هذا 
َبْل ِهَي ِحكَمُة اِهللا 7العاَلِم، وُسلطاُنُهم إلى َزوال، 

السرِّیَُّة الَخِفـيَُّة التي أَعدَّها اُهللا َقبَل الدُّهوِر في َسبـيِل 
وما َعَرفها أحٌد ِمْن ُرؤساِء هذا العاَلِم، ولو 8َمجِدنا، 

 لِكْن آما َیقوُل 9 .فوها َلما َصَلبوا َربَّ الَمجِدَعَر
الذي ما َرَأْتُه َعيٌن وال َسِمَعْت ِبه أُذٌن وال «: الِكتاُب

 .»خَطَر على َقلِب َبَشٍر أَعدَُّه اُهللا ِللذیَن ُیحّبوَنُه
وآَشَفُه اُهللا َلنا بالرُّوِح، ألنَّ الرُّوَح َیفَحُص ُآلَّ 10

فَمْن هَو الذي َیعِرُف ما 11 .شيٍء حتى أعماِق اِهللا
في اإلنساِن َغيُر الرُّوِح التي في اإلنساِن؟ وآذِلَك ما 

وما ِنلنا 12 .ِمْن أحٍد َیعِرُف ما في اِهللا َغيُر ُروِح اِهللا
َنحُن ُروَح هذا العاَلِم، َبْل ِنلنا الرُّوَح الذي أرَسَلُه اُهللا 

نَتَكلَُّم عَليها وَنحُن ال 13 .لَنعِرَف ما َوهَبُه اُهللا لنا
ِبكالٍم ُتَعلُِّمه الِحكَمُة الَبَشِریَُّة، َبْل ِبكالٍم ُیَعلُِّمه الرُّوُح 

الُقُدُس، فَنشَرُح الحقاِئَق الرُّوحاِنـيََّة ِبعباراٍت 
فاإلنساُن الَبَشريُّ ال َیقَبُل ما هَو ِمْن 14 .روحاِنـيٍَّة

 َیقِدُر أْن َیفهَمُه ألنَّ ُروِح اِهللا ألنَُّه َیعَتِبُرُه َحماَقًة، وال
وأمَّا اإلنساُن 15 .الُحكَم فيِه ال یكوُن إالَّ بالرُّوِح

 .الرُّوحانيُّ، فَيحُكُم في ُآلِّ شيٍء وال َیحُكُم فيِه أحٌد
َمْن هَو الذي َیعِرُف ِفْكَر الرَّبِّ «: فالِكتاُب َیقوُل16

   .وأمَّا َنحُن، فَلنا ِفكُر الَمسيِح» لُيرِشَدُه؟

  ام اهللاخّد
  ٣الفصل 

ولِكنِّي أیُّها اإلخَوُة، ما َتمكَّْنُت أْن ُأَآلَِّمُكم ِمثَلما ُأَآلُِّم ١
ُأناًسا روحاِنـّييَن، َبْل ِمثَلما ُأَآلُِّم ُأناًسا َجسدّیـيَن ُهْم 

غذَّیُتُكم باللََّبِن الَحليِب ال 2 .أطفاّل َبعُد في الَمسيِح

 ألنَُّكم آنُتم ال ُتطيقوَنُه وال أنُتم ُتطيقوَنُه بالطَّعاِم،
فأنُتم َجَسِدیُّوَن َبعُد، فإذا آاَن فيُكم حَسٌد 3 .اآلَن

وِخالّف، أال تكونوَن َجسدیِّيَن وَتسُلكوَن ِمثَل َبِقـيَِّة 
، »أنا مَع بوُلَس«: وِعنَدما َیقوُل أحُدُآم4البَشِر؟ 
ونوَن ِمثَل البَشِر ، أال تك»أنا مَع أبلُّوَس«واآلَخُر 
 اآلخریَن؟

فَمْن هَو أبلُّوُس؟ وَمْن هَو بوُلُس؟ ُهما خاِدماِن ِبِهما 5
 .هَتَدیُتم إلى اإلیماِن على َقْدِر ما أعطاُهما الرَّبُّ ا

أنا َغَرسُت وأبلُّوُس سقى، ولكنَّ اَهللا هَو الذي آاَن 6
ْأُن فال الغاِرُس َله َشْأٌن وال الّساقي، َبِل الَش7 .ُینمي

فال َفرَق َبيَن الغاِرِس والّساقي، 8 .ِهللا الذي ُینمي
 .َغيَر أنَّ ُآّال ِمنُهما َیناُل أجَرُه على ِمقداِر َعَمِلِه

فَنحُن ُشرآاُء في الَعَمِل مَع اِهللا، وأنُتم َحقُل اِهللا 9
وِبَقْدِر ما وَهَبني اُهللا ِمَن 10 .والِبناُء الذي َیبنيِه اُهللا

ان ماِهٍر، َوَضعُت األساَس وآخُر َیبني النِّعَمِة، آب
فما ِمْن أحٍد 11 فلَينَتِبْه ُآلُّ واحٍد آيَف َیبني، .عَليِه

َیقِدُر أْن َیضَع أساًسا غيَر األساِس الذي وَضَعُه اُهللا، 
فُكلُّ َمْن َبنى على هذا األساِس 12 .أي َیسوَع الَمسيح

َمٍة أو َخَشٍب ِبناًء ِمْن َذَهٍب أو ِفضٍَّة أو حجاَرٍة َآری
فَسَيظهُر َعمُلُه، ویوُم الَمسيِح 13أو َقشٍّ أو ِتبن، 

ُیعِلُنُه ألنَّ النـاَر في ذِلَك اليوِم تكِشُفُه وَتمَتِحُن قيمَة 
فَمْن َبِقـَي َعَمُلُه الذي َبناُه ناَل 14 .عَمِل ُآلِّ واحٍد

 وأمَّا هَو .حَتَرَق عَمُلُه َخِسَر أجَرُه وَمِن ا15أجَرُه، 
  .فَيخُلُص، ولِكْن آَمْن َینجو ِمْن خالِل النـاِر

أما َتعِرفوَن أنَُّكم َهيَكُل اِهللا، وأنَّ ُروَح اِهللا َیسُكُن 16
فَمْن هَدَم َهيَكَل اِهللا َهدَمُه اُهللا، ألنَّ َهيَكَل اِهللا 17فيُكم؟ 

فال َیخَدْع أحٌد 18 .ُمَقدَّّس، وأنُتم أنفُسُكم هذا الَهيَكُل
 َمْن آاَن ِمنُكم َیعَتِقُد أنَُّه َرُجّل حكيٌم .َسُهِمنُكم َنف

ِبمقایـيِس هِذِه الدُّنيا، فْليُكْن أحَمَق ِلـَيصيَر في الحقيَقِة 
ألنَّ ما َیعَتِبُرُه هذا العاَلُم ِحكَمًة هَو في 19حكيًما، 

ُیمِسُك اُهللا الُحكماَء «:  فالِكتاُب َیقوُل.َنَظِر اِهللا َحماَقٌة
َیعِرُف الرَّبُّ أفكاَر «: وَیقوُل أیًضا20 .»ِبَدهاِئِهم

َفال َیفَتِخُر أحٌد 21 .»الُحكماِء، وَیعَلُم أنَّها باِطَلٌة
أبوُلَس آاَن أم أبلُّوَس 22بالنـاِس، ألنَّ ُآلَّ شيٍء لُكم، 

أم ُبطُرَس أِم العاَلَم أِم الحياَة أِم الموَت أِم الحاِضَر أِم 
وأمَّا أنُتم فِللَمسيِح، 23 ُآلُّ شيٍء لُكم،: الُمستقبَل

  .والَمسيُح ِهللا

  رسل المسيح
  ٤الفصل 

 .فلَيعَتِبْرنا النـاُس ُخّداًما ِللمسيِح وُوآالَء أسراِر اِهللا١
وُآلُّ ما ُیطَلُب ِمَن الُوآالِء أْن یكوَن ُآلُّ واحٍد ِمنُهم 2

وني أنُتم أو أيُّ وأنا ال َیُهمُّني آثيًرا أْن َتدین3 .أميًنا
فَضميري ال 4َمحَكَمةٍِ َبشِریٍَّة، َبْل ال أدیُن َنفسي، 

ُیؤنُِّبني ِبشيٍء، إالَّ أنَّ هذا ال ُیَبرُِّرني، وإنَّما دیَّاني 
فال َتحُكموا على أحٍد َقبَل األواِن، حتى 5 .الرَّبُّ

َیجيَء الرَّبُّ الذي ُینيُر ما َخِفـَي في الظَّالِم ویْكِشف 
اِت الُقلوِب، فَينال ُآلُّ واحٍد ِمَن اِهللا ما َیسَتِحقُُّه ِمَن ِنـّي

  .الَمدیِح
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وأنا ألجِلُكم، أیُّها اإلخَوُة، َجَعْلُت ِمْن َنْفسي وِمْن 6
أْن ُتحاِفظوا على «أبلُّوَس ِمثاًال ِلتَتَعلَّموا ِبنا 

 فال یُكْن فيُكم َمْن َیعَتزُّ .، آما هَو مكتوّب»اُألصوِل
فَمْن َميََّزَك أنَت على 7 . ِمْن دوِن اآلَخِرِبواحٍد

َغيِرَك؟ وأيُّ َشيٍء لَك ما ِنلَتُه ِمَن اِهللا؟ فإْن ُآْنَت 
 ِنلَتُه، فِلماذا َتفَتِخُر آأنََّك ما ِنلَتُه؟

 ویا ! ِصرُتم ُملوًآا ِمْن ُدوِننا!غَتَنيُتم واآلَن َشِبعُتم وا8
 !اِرَآُكم في الُمْلِكَليتُكم ُآنُتم بالِفعِل ُملوًآا حتى ُنش

فأنا أرى أنَّ اَهللا َجَعَلنا َنحُن الرُُّسَل أدنى النـاِس 9
َمنِزَلًة آالَمحكوِم عَليِهم بالَموِت َعالنَيًة، ألنَّنا ِصرنا 

َنحُن َحمقى ِمْن 10 .َمشَهًدا ِللعاَلِم، ِللَمالِئَكِة والنـاِس
ُضَعفاُء  َنحُن .أجِل الَمسيِح وأنُتم ُعَقالُء في الَمسيِح

وال 11 . أنُتم ُمكرَّموَن وَنحُن ُمحَتَقروَن.وأنُتم أقویاُء
َنزاُل إلى هِذِه السَّاَعِة ُنعاني الُجوَع والَعَطَش 

وَنتَعُب في الَعَمِل 12والُعْرَي والَضْرَب والَتَشرَُّد، 
 َنُردُّ الشَّتيمَة بالَبرَآِة، واالضِطهاَد بالصَّْبِر، .بأیدینا

 ِصْرنا أشَبَه ما یكوُن ِبَقذاَرِة .بالنُّصِحواالفِتراَء 13
  .العاَلِم وِنفاَیِة ُآلِّ شيٍء

ال أآُتُب هذا ألجعَلُكم َتخَجلوَن، َبْل ألنَصَحُكم 14
فَلْو آاَن لُكم في 15 .َنصيَحتي ألبنائي األحّباِء

الَمسيِح َعشَرُة آالِف ُمرِشٍد، فما لُكم آباٌء َآثيروَن، 
ُآم في الَمسيِح َیسوَع بالِبشاَرِة التي ألنِّي أنا الذي وَلَد

ولذِلَك 17 .فُأناِشُدُآم أْن َتقَتُدوا بـي16 .َحَملُتها إَليُكم
بني الحبـيَب األميَن في  أرَسْلُت إَليُكم تيموثاُوَس، ا

الرَّبِّ، وهَو ُیذآُِّرُآم ِبسيَرتي في الَمسيِح َیسوَع، آما 
  .كنائِسُأَعلُِّمها في ُآلِّ مكان في جميِع ال

نَتَفخوا  َظنَّ َبعُضكم أنِّي َلْن أَجيَء اآلَن إَليُكم فا18
ولِكنِّي سأجيُء َقریًبا إْن شاَء 19ِمَن الِكبریاِء، 

الرَّبُّ، فأعِرف ال ما َیقوُلُه َهُؤالِء الُمتَكبِّروَن، َبْل ما 
 .َفَملكوُت اِهللا ال یكوُن بالكالِم، َبْل بالِفعِل20 .َیفعلوَنُه

ما ُتفضِّلوَن؟ أْن أجيَء إَليُكم بالَعصا أْم بالَمحبَِّة أی21ُّ
 وُروِح الَوداَعِة؟

   زنًى في الكنيسة
  ٥الفصل 

شاَع في ُآلِّ مكان َخَبُر ما َیحُدُث ِعندُآم ِمْن ِزًنى، ١
رُجّل ِمنُكم : وهَو ِزًنى ال َمثيَل َله حتى عنَد الَوثنّييَن

   .وَجَة أبـيِهُیعاِشُر َز
 وآاَن !ومَع ذِلَك فأنُتم ُمنَتِفخوَن ِمَن الِكبریاِء2

األوَلى ِبُكم أْن َتنوحوا حتى ُتزیلوا ِمْن َبيِنُكم َمِن 
أمَّا أنا، فغاِئّب َعنُكم بالَجَسِد 3 .رتَكَب هذا الِفعَل ا

ولِكنِّي حاِضٌر بالرُّوِح، فَحَكْمُت آأنِّي حاِضٌر على 
فِعنَدما َتجَتِمعوَن، وأنا َمعُكم 4 .الِفعَلالذي فَعَل هذا 
َسلِّموا هذا 5سِم َربِّنا َیسوَع وُقدَرِتِه،  بالرُّوِح، با

الرَُّجَل إلى الشَّيطاِن، حتى َیهِلَك َجَسُدُه، فَتخُلَص 
  .ُروُحُه في یوِم الرَّبِّ

 أما َتعِرفوَن أنَّ َقليًال ِمَن !ال َیحُسْن ِبُكم أْن َتفَتِخروا6
فَتطهَّروا ِمَن الَخميَرِة 7ميِر ُیَخمُِّر الَعجيَن ُآلَُّه؟ الَخ

الَقدیَمِة ِلَتصيروا َعجيًنا جدیًدا ألنَُّكم َفطيٌر ال َخميَر 

فلُنَعيِّْد إًذا، 8 .فيِه، فَحَمُل ِفْصِحنا ُذِبـَح، وهَو الَمسيُح
ال بالَخميَرِة الَقدیَمِة وال ِبَخميَرِة الشَّرِّ والَفساِد، َبْل 

  .ِبَفطيِر النَّقاَوِة والَحقِّ
 .آَتْبُت إَليُكم في ِرساَلتي أْن ال ُتخاِلطوا الزُّناَة9

وال أعني ُزناَة هذا العاَلِم على اإلطالِق أِو الُفّجاَر 10
ضُطِررُتم إلى  أِو السَّّراقيَن أو ُعّباَد األوثاِن، وإالَّ ا

م أْن ال لكِن اآلَن أآتُب إَليُك11 !الُخروِج ِمَن العاَلِم
ُتخاِلطوا َمْن ُیدعى أًخا وهَو زان أو فاِجٌر أو عاِبُد 

 فِمثُل هذا الرَُّجِل .أوثان أو شتَّاٌم أو ِسكـيٌر أو َسّراٌق
  .ال َتجِلسوا مَعُه ِللطَّعاِم

َهْل لي أن أدیَن الذیَن خارَج الَكنيَسِة؟ أما عَليُكم 12
 الذیَن في ألن13َّأنُتم أْن َتدینوا الذیَن في داِخِلها؟ 

أزیلوا الفاِسَد «:  فالِكتاُب َیقوُل.خاِرِجها َیدیُنُهُم اُهللا
   .»ِمْن َبيِنُكم

  دعاوى ضد اإلخوة
  ٦الفصل 

إذا آاَن ألَحِدُآم َدعوى على أَحِد اإلخَوِة، فكيَف ١
َیجُرُؤ أْن ُیقاضَيُه إلى الظَّاِلميَن، ال إلى اإلخَوِة 

أما َتعِرفوَن أنَّ اإلخَوَة الِقدِّیسيَن ُهُم 2یسيَن؟ الِقدِّ
الذیَن َسَيدینوَن العاَلَم؟ وإذا ُآنُتم أنُتم سَتدینوَن العاَلَم، 

أال تكونوَن أهًال ألْن َتحُكموا في الَقضایا الَبسيَطِة؟ 
أما َتعِرفوَن أنَّنا َسَندیُن الَمالِئَكَة؟ فَكْم باألولى أْن 3

وإذا وَقَع ِخالّف َبيَنُكم 4 .یا هِذِه الدُّنياَنحُكَم في َقضا
على ِمثِل هِذِه الَقضایا، أَتعِرضوَنُه على َمْن 

 أما .أقوُل هذا ِلَتخَجلوا5َتحَتِقُرُهُم الَكنيَسُة ِللُحكِم فيِه؟ 
فال 6فيُكم َحكيٌم واحٌد َیقِدُر أْن َیقضَي َبيَن إخَوِتِه، 

 نيَن؟ُیقاضي األُخ أخاُه إلى َغيِر الُمؤِم
 أما هَو !أنُتم ُتقاضوَن َبعُضُكم َبعًضا، وهذا عيٌب7

َخيٌر لُكم أْن َتحَتِملوا الظُّلَم؟ أما هَو َخيٌر لُكم أْن 
وذِلَك بَدَل أْن َتظِلموا أنُتم وَتسُلبوا 8َتــَتقبَّلوا السَّْلَب؟ 

أما َتعِرفوَن أنَّ الظَّاِلميَن ال 9 !حتى الذیَن ُهم إخوُتُكم
َملكوَت اِهللا؟ ال َتخَدعوا أنُفَسُكم، فال الزُّناُة َیِرثوَن 

وال ُعّباُد األوثاِن وال الفاِسقوَن وال الُمبَتلوَن بالشُّذوِذ 
وال الّساِرقوَن وال الُفّجاُر وال 10 ¸الِجنسيِّ

السِّكـيروَن وال الشَّتـاموَن وال الّساِلبوَن َیِرثوَن 
 الحاِل، وَلكنَُّكم آاَن َبعُضُكم على هِذِه11 .َملكوَت اِهللا

سِم الرَّبِّ َیسوَع  غَتَسْلُتم، َبْل َتَقدَّْسُتم، َبْل َتـَبــرَّرُتم با ا
   .الَمسيِح وِبُروِح إَلِهنا

 قّدموا أجسادآم لمجد الّرّب
، ولِكْن ما »ُآلُّ َشيٍء یِحلُّ لي«: ُهناَك َمْن َیقوُل12

ولِكنِّي ال ، »ُآلُّ َشيٍء َیِحلُّ لي «.ُآلُّ َشيٍء َینَفُع
الطَّعاُم ِللَبطِن، 13 .أرضى بأْن َیسَتعِبَدني أيُّ شيٍء

 أمَّا .والَبطُن ِللَطعاِم، واُهللا سَيقضي على االثَنيِن مًعا
جَسُد اإلنساِن َفما هَو ِللزنى، َبْل هَو للرَّبِّ والرَّبُّ 

   .ِللجَسِد
ا واُهللا الذي أقاَم الرَّبَّ ِمْن َبيِن األمواِت سُيقيُمن14

  .َنحُن أیًضا بُقدرِته
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أما َتعِرفوَن أنَّ أجساَدُآم هَي أعضاُء الَمسيِح؟ 15
مرأٍة  فَهْل آُخُذ أعضاَء الَمسيِح وأجَعُل ِمنها أعضاَء ا

تَّحَد  أْم إنَُّكم ال َتعِرفوَن أنَّ َمِن ا16 !زاِنـَيٍة؟ ال، أبًدا
 مرأٍة زانيٍة صاَر وإیَّاها جَسًدا واِحًدا؟ فالِكتاُب با

ولِكْن َمِن 17 .»َیصيُر االثناِن جَسًدا واِحًدا«: َیقوُل
  .تََّحَد بالرَّبِّ صاَر وإیَّاُه ُروًحا واِحًدا ا

هُربوا ِمَن الزِّنى، فُكلُّ َخطيَئٍة َغيُر هِذِه َیرتِكُبها  ا18
 ولِكن الّزاني ُیذِنُب .اإلنساُن هَي خاِرَجٌة َعْن َجَسِدِه

فوَن أنَّ أجساَدُآم ِهَي َهيَكُل أال َتعِر19 .إلى َجَسِدِه
الرُّوِح الُقُدِس الذي فيُكم ِهَبًة ِمَن اِهللا؟ َفما أنُتم 

 فَمجِّدوا .شَتراُآم وَدَفَع الثَّمَن هَو ا20 .ألنُفِسُكم، َبْل ِهللا
   .اَهللا إًذا في أجساِدآم

  اسألة في الزواج
  ٧الفصل 

 ما َآَتبُتم ِبه إليَّ، فَخيٌر ِللرَُّجِل أْن ال وأمَّا ِمْن ِجَهِة١
ولِكْن، َخوًفا ِمَن الزِّنى، فْليُكْن ِلُكلِّ 2 .مَرأًة َیَمسَّ ا
وعلى الزَّوِج أْن 3مرأٍة َزوُجها،  مرأُتُه وِلُكلِّ ا َرُجل ا
مرأَتُه َحقَّها، آما على المرأِة أْن توفَي َزوَجها  یوفَي ا
 .لمرأِة على َجِسَدها، فهَو ِلَزوِجهاال ُسلَطَة ِل4 .َحقَُّه

 .مرأِتِه وآذِلَك الزَّوُج ال ُسلَطَة َله على َجَسِدِه، فهَو ال
تفاق َبيَنكما  ال َیمَتِنـْع أحُدُآما َعِن اآلَخِر إالَّ على ا5

 ُثمَّ عودا إلى الحياِة .وإلى حين، حتى تَتَفرَّغا ِللصَّالِة
 ُیعوَزُآم َضبُط النَّفِس، فَتَقعوا الزَّوِجيَِّة العاِدیَِّة ِلَئالَّ
  .في َتجِرَبِة إبليَس

أقوُل لُكم هذا ال على َسبـيِل األْمِر، َبْل على َسبـيِل 6
 .فأنا أَتمنـى َلو آاَن جميُع النـاِس ِمْثلي7السَّماِح، 

ولِكْن ِلُكلِّ إنسان ِهَبٌة َخصَُّه اُهللا ِبها، فَبعُضُهم هِذِه 
  .وَبعُضُهم ِتلَك

وأقوُل ِلَغيِر الُمَتزوِّجيَن واألراِمِل إنَُّه َخيٌر لُهم أْن 8
أمَّا إذا آانوا َغيَر قاِدریَن على َضبِط 9 .َیْبَقوا ِمْثلي

 فالزَّواُج أفَضُل ِمَن التََّحرُِّق .النَّفِس، َفلَيتزوَّجوا
  .بالشَّهَوِة

وأمَّا الُمَتزوِّجوَن فَوصيَّتي لُهم، وهَي ِمَن الرَّبِّ 10
وإْن فاَرَقْتُه، 11ال ِمنِّي، أْن ال ُتفاِرَق المرأُة َزوَجها، 

فْلَتبَق ِبَغيِر َزوٍج أو َفلُتصاِلـْح َزوَجها، وعلى الزَّوِج 
  .مرأَتُه أْن ال ُیَطلَِّق ا

إذا آاَن : وأمَّا اآلَخروَن، فأقوُل لُهم أنا ال الرَّب12ُّ
 أْن َتعيَش مَعُه، مَرأٌة َغيُر ُمؤِمَنٍة َرِضَيْت ألٍخ ُمؤمن ا
مرأٍة ُمؤِمَنٍة َزوٌج َغيُر  وإذا آاَن ال13 .َفال ُیَطلِّْقها

 .ُمؤِمن َیرضى أْن َیعيَش َمَعها، َفال ُتَطلِّْقُه
مرأِتِه الُمؤِمَنِة،  فالزَّوُج َغيُر الُمؤِمِن یَتَقدَُّس با14

 والمرأُة َغيُر الُمؤِمَنِة تَتَقدَُّس ِبَزوِجها الُمؤِمِن، وإالَّ
وإْن أراَد 15 .آاَن أوالُدُآم أنجاًسا، مَع أنَُّهم ُمَقدَّسوَن

َغيُر الُمؤِمِن أو َغيُر الُمؤِمَنِة أْن ُیفاِرَق فلُيـفاِرْق، 
ففي ِمثِل هِذِه الحاِل ال یكوُن الُمؤِمُن أِو الُمؤِمَنُة 

خاِضَعيِن ِلِرباِط الزَّواِج، ألنَّ اَهللا َدعاُآم أْن َتعيشوا 
فَكيَف َتعَلميَن أیَُّتها المرأُة الُمؤِمَنُة أنَِّك 16 .ِبَسالٍم

َسُتَخلِّصيَن َزوَجِك؟ وآيَف َتعَلُم أیُّها الرَُّجُل الُمؤِمُن 
  أنََّك َسُتخلُِّص َزوَجَتَك؟

  عيشوا آما دعاآم اهللا
َله فْلَيسُلْك ُآلُّ واِحٍد في َحياِتِه حَسَب ما قَسَم 17

الرَّبُّ وآما آاَنت عَليِه حاُلُه ِعنَدما َدعاُه اُهللا، وهذا 
فَمْن َدعاُه اُهللا وهَو 18 .ما أفِرُضُه في الكناِئِس ُآلِّها

ختوٌن، َفال ُیحاِول أْن َیسُتَر ِختاَنُه، وَمْن َدعاُه الرَّبُّ 
ال الِختاُن َله َمعنى 19 .وهَو غير َمختون، َفال َیخَتِتْن

 الِختاِن، َبِل الَخيُر ُآلُّ الَخيِر في العَمِل وال َعَدُم
َفَعلى ُآلِّ واِحٍد أْن َیْبقى ِمثَلما آاَنت 20 .بَوصایا اِهللا

فإْن ُآنَت َعبًدا ِعنَدما 21 .عَليِه حاُلُه ِعنَدما َدعاُه اُهللا
 ولِكْن إْن آاَن بإمكاِنَك أْن َتصيَر .َدعاَك اُهللا فال َتهَتمَّ
فَمْن َدعاُه 22 .َك أْن َتغَتِنَم الُفرَصَةُحّرا، فاَألولى ِب

الرَّبُّ وهَو َعبٌد آاَن ِللرَّبِّ ُحّرا، وآذِلَك َمْن َدعاُه 
شَتراُآم  واُهللا ا23 .الَمسيُح وهَو ُحرٌّ آاَن ِللَمسيِح َعبًدا

فلَيبَق 24 .وَدَفَع الثََّمَن، فال َتصيروا َعبـيًدا ِللنـاِس
 اإلخوُة، أماَم اِهللا ِمثَلما آاَنت ُآلُّ واِحٍد ِمنُكم، أیُّها

  .عَليِه حاُلُه ِعنَدما َدعاُه

معالجة أوضاع غير المتزوجين 
  واألرامل

وأمَّا َغيُر الُمتزوِّجيَن َفال َوِصيََّة لُهم ِعندي ِمَن 25
َلْته َرحَمُة الرَّبِّ، ولِكنِّي ُأعطي َرْأیـــي آَرُجل َجَع

فأقوُل إنَُّه ِمَن الَخيِر، نَظًرا 26الرَّبِّ َموِضَع ِثَقٍة، 
إلى ما في الَوقِت الحاِضِر ِمْن ضيق، أْن َیبقى 

مرأٍة؟ إًذا،  َهْل أنَت ُمقَتِرٌن با27 .اإلنساُن على حاِلِه
 َهل أنَت غيُر ُمقَتِرن .ال َتْطُلِب االنِفصاَل َعنها

وإذا 28مرأٍة،  طُلِب الزَّواَج بامرأٍة؟ إًذا، ال َت با
َتَزوَّْجَت فأنَت ال ُتخِطـُئ، ولِكنَّ الذیَن َیَتزوَّجوَن 

َیجِدوَن َمشقًَّة في ُهموِم الحياِة، وأنا ُأریُد أن ُأبِعَدها 
  .َعنُكم

 فْليُكِن .أقوُل لُكم، أیُّها اإلخوُة، إنَّ الزَّماَن َیقُصُر29
والذیَن َیبكوَن 30ساَء لُهم، الذیَن لُهم ِنساٌء آأنَّ ال ِن

آأنَُّهم ال َیبكوَن، والذیَن َیفَرحوَن آأنَُّهم ال َیفَرحوَن، 
والذیَن 31والذیَن َیشَتروَن آأنَُّهم ال َیمِلكوَن، 

َیتعاَطْوَن ُأموَر هذا العاَلِم آأنَُّهم ال َیتعاَطْوَن، ألنَّ 
  .صوَرَة هذا العاَلِم في َزوال

 فَغيُر الُمَتزوِِّج َیهتَُّم .ْن ُدوِن َهمٍُّأریُد أن تكونوا ِم32
والُمَتَزوُِّج 33بأموِر الرَّبِّ وآيَف ُیرضي الرَّبَّ، 
فهَو 34مرأَتُه،  َیهَتمُّ بأموِر العاَلِم وآيَف ُیرضي ا

 وآذِلَك الَعذراُء والمرأُة التي ال َزوَج لها .ُمنَقِسٌم
لَقداَسَة جَسًدا َتهَتّماِن بُأموِر الرَّبِّ وآيَف َتناالِن ا

وُروًحا، وأمَّا الُمَتزوِّجُة فَتهَتمُّ بُأموِر العاَلِم وآيَف 
أقوُل هذا ِلَخيِرُآم، ال ُأللقَي 35 .ُترضي َزوَجها

عَليُكم َقيًدا، َبْل ِلَتعَملوا ما هَو الِئٌق وَتخُدموا الرَّبَّ 
  .رِتباك ِمْن دوِن ا

 إذا مضى الوقُت إْن رأى أحٌد أنَُّه ُیسيُء إلى َفتاِتِه36
وآاَن ال ُبدَّ ِمَن الزواِج فليتزوَّجا إذا أراَد فهو ال 
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قَتَنَع في َقلِبِه ُآلَّ االقِتناِع،  ولِكْن َمِن ا37 .ُیخطُئ
ختياِرِه، وَعَزَم في  وآاَن َغيَر ُمضَطرٍّ، ُحّرا في ا

 إًذا، َمْن َتَزوََّج38 .َقلِبِه أْن َیصوَن َفتاَتُه فَحَسًنا َیفَعُل
  .مَتَنَع َعْن ذِلَك فَعَل األحَسَن َفتاَتُه فَعَل َحَسًنا، وَمِن ا

َترَتِبُط المرأُة ِبَشریعِة الزَّواِج ما داَم َزوُجها حّيا، 39
فإْن ماَت عاَدْت ُحرًَّة تتَزوَُّج َمْن َتشاُء، ولِكْن َزواًجا 

 إالَّ أنَّها في َرْأیـــي تكوُن أآَثَر َسعاَدًة40 .في الرَّبِّ
   .إذا َبِقـَيْت على حاِلها، وَأُظنُّ ُروح اِهللا ِفـيَّ أنا أیًضا

  ذبائح األوثان
  ٨الفصل 

أمَّا ِمْن ِجَهِة َذباِئـِح األوثاِن، فَنحُن َنعَلُم أنَّ الَمعِرَفَة ١
َلدینا جميًعا إّال أنَّ الَمعِرَفَة َتزهو ِبصاِحِبها، والَمحبَُّة 

فَمْن َظنَّ أنَُّه َیعِرُف َشيًئا، فهَو ال 2 .التي َتبنيِهـَي 
لِكِن الذي 3 .َیعِرُف َبعُد آيَف َیِجُب عَليِه أْن َیعِرَف

  .ُیحبُّ اَهللا َیعِرُفُه اُهللا
وأمَّا األْآُل ِمْن َذباِئـِح األوثاِن، فَنحُن َنعِرُف أنَّ 4

وإذا 5 .حُدالَوَثَن ال آياَن َله، وأْن ال إلَه إالَّ اُهللا األ
آاَن في السَّماِء أو في األرِض ما َیزعُم النـاُس أنَُّهم 

فَلنا 6آِلهٌة، َبْل ُهناَك آثيٌر ِمْن هِذِه اآلِلَهِة واألرباِب، 
َنحُن إلٌه واِحٌد وهَو اآلُب الذي ِمنُه ُآلُّ شيٍء وإَليِه 

َنرِجـُع، وَربٌّ واحٌد وهَو َیسوُع الَمسيُح الذي ِبه ُآلُّ 
  . وِبه َنحياشيٍء

ولِكْن ما ُآلُّ واِحٍد َیعِرُف هِذِه الَحقيقَة، فَبعُضُهم 7
َتَعوَّدوا على األوثاِن إلى هذا اليوِم، حتى إنَُّهم 
یْأُآلوَن الذَّباِئـَح آأنَّها بالِفعِل َذباِئـُح لألوثاِن، 

إالَّ 8فَيشُعروَن في ضماِئِرِهِم الضَّعيَفِة أنَُّهم َتَدنَّسوا، 
لطَّعاَم ال ُیقرُِّبنا إلى اِهللا، فإْن ما أَآْلنا ال َنخَسُر أنَّ ا

  .شيًئا، وإْن أَآْلنا ال َنكِسُب َشيًئا
ولِكْن عَليُكم أْن َتنَتِبهوا ِلئالَّ تكوَن ُحریَُّتُكم هِذِه 9

فإذا َرآَك أحٌد، أنَت یا 10 .حَجَر َعثَرٍة ِللُضَعفاِء
ألوثاِن، أال یَتَشجَُّع صاحَب الَمعِرَفِة، تأُآُل في َهيَكِل ا

إذا آاَن َضعيَف الضَّميِر فَيْأُآل ِمْن ذباِئـِح األوثاِن؟ 
فَتكوُن َمعِرَفُتَك أنَت سَبــًبا ِلَهالِك هذا الضَّعيِف، 11

وهكذا 12 .وهَو أٌخ لَك ماَت ِمْن أجِلِه الَمسيُح
ُتخِطئوَن إلى الَمسيِح حيَن ُتخِطئوَن إلى إخَوِتُكم 

   .ماِئَرُهُم الضَّعيَفَةوَتجَرحوَن َض
فإذا آاَن َبعُض الطَّعاِم سَبــًبا ِلُسقوِط أخي، فَلْن 13

   .آُآَل اللَّحَم أَبًدا ِلَئالَّ أآوَن سَبــًبا ِلُسقوِط أخي

  ما للرسول
  ٩الفصل 

أما أنا ُحرٌّ؟ أما أنا َرسوّل؟ أما رأیُت َیسوَع َربَّنا؟ ١
وإْن ما ُآنُت َرسوًال 2ُة َعَملي في الرَّبِّ؟ أما أنُتم َثَمَر

ِعنَد َغيِرُآم، فأنا َرسوّل ِعنَدُآم ألنَُّكم أنُتم َخْتُم 
 ِرسالتي في الرَّبِّ؟

أما لنا 4: وهذا هَو َردِّي على الذیَن ُیخاِصموني3
أما لنا َحقٌّ ِمثَل ساِئِر 5َحقٌّ أْن َنْأُآَل وَنْشَرَب؟ 

بِّ وُبطُرَس أْن َنسَتصِحَب َزوَجًة الرُُّسِل وإخَوِة الرَّ

أْم أنا وَبرنابا وحَدنا ال َیِحقُّ لنا إالَّ أْن 6ُمؤِمَنًة؟ 
َمْن هَو الذي ُیحاِرُب 7َنعَمَل ِلَتحصيِل ِرزِقنا؟ 

والَنَفَقُة عَليِه؟ َمْن هَو الذي َیغِرُس َآْرًما وال یأُآُل 
یأُآُل ِمْن ِمْن َثَمِرِه؟ َمْن هَو الذي َیرعى َقطيًعا وال 

 َلَبِنِه؟
أیكوُن آالمي هذا آالًما َبَشِرّیا؟ أال َتقوُلُه الشَّریعُة 8

ال َتُكمَّ الثَّوَر «: فجاَء في شریعِة موسى9أیًضا؟ 
 فَهْل ِبالثِّيراِن .»على البـيدر وهَو َیدوُس الحصاَد

أما قاَل ذِلَك بالِفعِل ِمْن أجِلنا؟ نعم، ِمْن 10َیهَتمُّ اُهللا؟ 
على الذي َیفَلُح األرَض : ا ُآِتَب ذِلَك وَمعناُهأجِلن

والذي َیدُرُس الُحبوَب أْن َیقوما ِبَعَمِلِهما هذا على 
فإذا ُآنَّا 11 .رجاِء أْن َیناَل ُآلٌّ ِمنُهما َنصيَبُه ِمنُه

َزَرْعنا فيُكُم الَخيراِت الرُّوِحيََّة، فَهْل یكوُن آثيًرا 
وإذا آاَن 12ُكُم المادِّیَِّة؟ عَلينا أْن َنحُصَد ِمْن َخيراِت

ِلَغيِرنا حقٌّ أْن یأُخَذ َنصيَبُه ِمنها أَفما َنحُن أولى ِبه؟ 
حَتَمْلنا ُآلَّ شيٍء  سَتْعَمْلنا هذا الَحقَّ، َبِل ا ولكنَّنا ما ا

أال 13 .ِلَئالَّ َنَضَع عَقَبًة في طریِق الِبشاَرِة بالَمسيِح
َل َیقتاُت ِمْن َتقِدماِت َتعِرفوَن أنَّ َمْن َیخُدُم الَهيَك

الَهيَكِل، وأنَّ َمْن َیخُدُم الَمذَبَح َیْأُخُذ َنصيَبُه ِمَن 
وهكذا أَمَر الرَّبُّ ِللذیَن ُیعِلنوَن الِبشاَرَة 14الذَّباِئـِح؟ 

  .أْن َینالوا ِرزَقُهم ِمَن الِبشاَرِة
، سَتْعَمْلُت أيَّ َحقٍّ ِمْن هِذِه الُحقوِق أمَّا أنا، فما ا15

 فأنا .وال أنا أآُتُب هذا اآلَن ُألطاِلَب ِبشيٍء ِمنها
ُأَفضُِّل أْن أموَت على أْن َیحِرَمني أحٌد ِمْن هذا 

فإذا َبشَّرُت، فال َفخَر لي، ألنَّ التَّبشيَر 16 .الَفخِر
 .َضروَرٌة ُفِرَضْت عَليَّ، والَویُل لي إْن ُآنُت ال ُأبشُِّر

 آاَن لي َحقٌّ في وإذا ُآنُت ُأبشُِّر بإرادتي،17
 وأمَّا إذا ُآنُت ال ُأَبشُِّر بإراَدتي، فأنا أقوُم .اُألجَرِة

فما ِهَي ُأجَرتي؟ ُأجَرتي ِهَي 18بَوِصيٍَّة ُعِهَدْت إليَّ، 
أْن ُأبشَِّر َمّجاًنا وأَتناَزَل َعْن َحقـي ِمْن ِخدَمِة 

  .الِبشاَرِة
ْلُت ِمْن أنا َرُجّل ُحرٌّ ِعنَد النـاِس، ولِكنِّي َجَع19

 .َنفسي َعبًدا ِلجميِع النـاِس حتى أرَبَح أآثَرُهم
َفِصرُت للَيهوِد َیهوِدّیا ألرَبَح الَيهوَد، وِصرُت 20

وإْن ُآنُت ال -ألهِل الشَّریعِة ِمْن أهِل الشَّریعِة 
وِصرُت 21 ألرَبَح أهَل الشَّریعِة، -أخَضُع للشَّریعِة

 ألرَبَح الذیَن ُهْم للذیَن ِبال شریعٍة آالذي ِبال شریعٍة
ِبال شریعٍة، مَع أنَّ لي َشریعًة ِمَن اِهللا ِبُخضوعي 

وِصْرُت ِللضُّعفاِء َضعيًفا ألرَبَح 22ِلشریعِة الَمسيِح، 
الضَُّعفاَء، وِصرُت ِللنـاِس ُآلِّهم ُآلَّ شيٍء ُألخلَِّص 

أعَمُل َهذا ُآلَُّه في َسبـيِل 23 .َبعَضُهم ِبُكلِّ وسيَلٍة
أما َتعِرفوَن أنَّ 24 .ِة ألشاِرَك في َخيراِتهاالِبشاَر

الُمَتساِبقيَن في الَجرِي َیشَتِرآوَن ُآلُُّهم في السِّباِق، 
جُروا أنُتم ِمثَلُه حتى   فا.وال َیفوُز ِبه إالَّ واحٌد ِمنُهم

وُآلُّ ُمساِبق ُیماِرُس َضبَط النَّفِس في ُآلِّ 25 .َتفوزوا
، وأمَّا َنحُن، فِمْن أْجِل شيٍء ِمْن أجِل إآليل َیفنى

فأنا ال َأجري آَمْن ال َیعِرُف 26 .إآليل ال َیفنى
َبْل أقسو 27الَهَدَف، وال ُأالِآُم آَمْن َیضِرُب الهواَء، 
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على َجَسدي وأسَتعِبُدُه ِلَئالَّ أآوَن، َبعَدما َبشَّرُت 
   .َغيري، ِمَن الخاِسریَن

  تحذیر من عبادة األوثان
  ١٠الفصل 

فال ُأریُد أْن َتجَهلوا، أیُّها اإلخوُة، أنَّ آباَءنا آانوا ١
وُآلُُّهم 2ُآلُّهم َتحَت السَّحاَبِة، وُآلُُّهم َعَبروا البحَر، 
وُآلُُّهم 3َتَعمَّدوا ِلموسى في السَّحابِة وفي البحِر، 

شَربوَن وُآلُُّهم آانوا َی4أَآلوا طعاًما روِحّيا واحًدا، 
َشراًبا روحّيا واحًدا ِمْن َصخَرٍة روحيٍَّة ُتراِفُقُهم، 

ومع ذِلَك، فما َرِضَي 5 .وهِذِه الصَّخَرُة ِهـَي الَمسيُح
  .اُهللا َعْن أآَثِرِهم، فَسَقطوا أمواًتا في الصَّحراِء

َحَدَث هذا ُآلُُّه ِلـيكوَن لنا َمَثًال، فال َنشَتهي الشَّرَّ 6
وال َتعُبدوا األوثاَن ِمثَلما َعَبَدها 7ُه ُهم، شَتَهو ِمثَلما ا

َجَلَس الشَّعُب َیْأُآُل «: َبعُضُهم، فالِكتاُب َیقوُل
وال َنسَتسِلُم إلى الزِّنى 8 .»وَیشَرُب، ُثمَّ قاموا َیلُهوَن

سَتسَلَم َبعُضُهم، َفماَت ِمنُهم ثالَثٌة وِعشروَن  ِمثَلما ا
ُب الَمسيَح ِمثَلما َجرََّبُه وال ُنَجر9ِّألًفا في یوٍم واحٍد، 

وال تَتَذمَّروا أنُتم ِمثَلما 10 .َبعُضُهم، فأهَلَكْتُهُم الَحّياُت
  .َتَذمََّر َبعُضُهم، فأْهَلَكُهم َمالُك الموِت

وَحَدَث لُهم هذا ُآلُُّه ِلـيَكوَن َنذیًرا، وهَو مكتوّب 11
 أواِخُر نَتَهْت إَليِهم ِلـَيكوَن ِعبَرًة َلنا َنحُن الذیَن ا

ما 13 .فْلَيْحَذِر السُّقوَط َمْن َظنَّ أنَُّه قاِئٌم12 .األزِمَنِة
أصاَبتُكم َتجِرَبٌة فوَق طاقِة اإلنساِن، ألنَّ اَهللا صاِدٌق 

فال ُیَكلُِّفُكم ِمَن التَّجاِرِب َغيَر ما َتقِدروَن عَليِه، َبْل 
ُقدَرَة على یَهُبُكم مَع التَّجِرَبِة َوسيَلَة النَّجاِة ِمنها وال

  .حِتماِلها ا
 .هُربوا، یا أِحّبائي، ِمْن ِعباَدِة األوثاِن فلذِلَك ا14
حُكموا أنُتم في ما  ُأَآلُِّمُكم آما ُأَآلُِّم ُعَقالَء، فا15
آْأُس الَبَرَآِة التي ُنباِرُآها، أما ِهـَي 16: أقوُل

ُمشاَرَآٌة في دِم الَمسيِح؟ والُخبُز الذي َنكِسُرُه، أما 
فَنحُن على َآثَرِتنا 17 ُمشاَرَآٌة في َجَسِد الَمسيِح؟ هَو

َجَسٌد واِحٌد ألنَّ هناَك ُخبًزا واحًدا، وَنحُن ُآلُّنا 
  .َنشَتِرُك في هذا الُخبِز الواحِد

أما الذیَن یْأُآلوَن : نُظروا إلى َبني ِإسرائيَل ا18
فماذا َیعني آالمي 19الذَّبائَح ُهْم ُشَرآاُء الَمذَبِح؟ 

ذا؟ أَیعني أنَّ ِللَوَثِن آياًنا أو ِلَذبـيَحِة الَوَثِن ِقـيَمًة؟ ه
ال، َبْل َیعني أنَّ َذباِئـَح الَوثنّييَن ِهـَي ذباِئـُح 20

 وأنا ال ُأریُد أْن تكونوا ُشرآاَء .ِللشَّياطيِن ال ِهللا
   .الشَّياطين

ال َتقِدروَن أْن َتشَربوا آأَس الرَّبِّ وآأَس 21
وال أْن َتشَتِرآوا في ماِئَدِة الرَّبِّ وماِئَدِة الشَّياطيِن، 
أم َهْل ُنریُد أْن ُنثيَر َغيرَة الرَّبِّ؟ وَهْل 22 .الشَّياطيِن

 َنحُن أقوى ِمنُه؟

  إعملوا آل شيء لمجد اهللا
 .، ولكْن ما ُآلُّ شيٍء ینَفُع»ُآلُّ شيٍء َحالّل«23
 .، ولكْن ما ُآلُّ شيٍء َیبني»الّلُآلُّ شيٍء َح«

َیجُب أْن ال یسعى أَحٌد إلى َمصَلَحِتِه، َبْل إلى 24
  .َمصَلَحِة َغيِرِه

ُآلوا ِمَن اللَّحِم ُآلَّ ما ُیباُع في السُّوِق وال َتسألوا 25
: فالِكتاُب َیقوُل26 .َعْن شيٍء ِبداِفـِع الضَّميِر

إْن َدعاُآم وَثِنـيٌّ 27 .»األرُض وُآلُّ ما عَليها ِللرَّبِّ«
وَقِبلُتم َدعَوَتُه، فُكلوا ما ُیَقدُِّمُه لُكم وال َتسألوا َعْن 

: ولِكْن إْن قاَل لُكم أحٌد28 .شيٍء ِبداِفـِع الضَّميِر
، َفال تْأآُلوا ِمنُه، »هذا الطَّعاُم ِمْن َذباِئـِح األوثاِن«

 وال َأعني29 .ألجِل َمْن أخَبَرُآم وألجِل الضَّميِر
   .َضميَرُآم أنُتم، َبْل َضميَر َغيِرُآم

وإذا أآَلُت 30فِلماذا ُیقيُِّد َضميُر َغيري ُحرِّیَّتي؟ 
طعاًما وشَكرُت اَهللا عَليِه، فِلماذا َیلوُمني أحٌد في ما 

 أشُكُر اَهللا عَليِه؟
عَملوا ُآلَّ  فإذا أَآلُتم أو َشِربُتم، أو َمهما َعِملُتم، فا31

ال تكونوا حَجَر َعثَرٍة ِللَيهوِد أو 32 .شيٍء ِلَمجِد اِهللا
َبْل آونوا ِمثلي، فأنا 33َغيِر الَيهوِد وال ِلَكنيسِة اِهللا، 

ُأحاِوُل أْن ُأرِضَي جميَع النـاِس في ُآلِّ ما أعَمُل، 
وال أسعى إلى خيري، َبْل إلى َخيِر الَكْثرِة ِمَن 

   .النـاِس لَينالوا الَخالَص
  ١١الفصل 

  .ِمثَلما أقَتدي أنا بالَمسيِحإقَتدوا بـي ١

  تغطية المرأة رأسها أثناء العبادة
أمَدُحُكم ألنَُّكم َتذُآروني َدوًما وُتحاِفظوَن على 2

لِكنِّي ُأریُد أْن َتعِرفوا أنَّ 3 .التَّقاليِد آما َسلَّْمُتها إَليُكم
، والرَُّجَل رْأُس المرأِة، واهللا الَمسيَح رْأُس الرَُّجِل

فُكلُّ َرُجل ُیَصلـي أو َیَتَنــبَُّأ وهَو 4 .رْأُس الَمسيِح
مرأٍة  وُآلُّ ا5ُمَغطَّى الّرْأِس ُیهيُن رْأَسُه، أِي الَمسيَح، 

ُتصلـي أو َتَتنــبَُّأ وِهـَي َمكشوَفُة الّرْأِس ُتهيُن رْأَسها، 
وإذا 6 .وَقَة الشَّعِرأِي الرَُّجَل، آما َلو آاَنت َمحل

آاَنِت المرأُة ال ُتَغطِّي رْأَسها، فَأولى ِبها أْن َتُقصَّ 
َشعَرها، ولكن إذا آاَن ِمَن العاِر على المرأِة أْن 
 .َتُقصَّ َشعَرها أو َتحِلَقُه، فعَليها أْن ُتَغطـَي رْأَسها

 وال َیجوُز ِللرَُّجِل أْن ُیَغطـَي رْأَسُه ألنَُّه ُصوَرُة اِهللا7
 .وَیعِكُس َمجَدُه، وأمَّا المرأُة فَتعِكُس َمجَد الرَُّجِل

وما 9َفما الرَُّجُل ِمَن المرأِة، َبِل المرأُة ِمَن الرَُّجِل، 8
َخَلَق اُهللا الرَُّجَل ِمْن أجِل المرأِة، َبل َخَلَق المرأَة ِمْن 

لذِلَك َیِجُب علـى المرأِة أْن ُتغطَِّي 10 .أجِل الرَُّجِل
ففي 11 .ا عالَمَة الُخضوِع، ِمْن أجِل الَمالِئَكِةرْأَسه

الرَّبُّ ال تكون المرأُة ِمْن دوِن الرَُّجِل، وال الرَُّجُل 
ألنَُّه إذا آاَنِت المرأُة ِمَن الرَُّجِل، 12 .ِمْن دون المرأِة

  .فالرَُّجُل َتِلُدُه المرأُة، وُآلُّ شيٍء ِمَن اِهللا
 َهْل َیليُق ِبالمرأِة أْن ُتَصلَِّي :حُكموا أنُتم ألنُفِسُكم فا13

أما ُتَعلُِّمُكُم الطَّبـيَعُة 14ِهللا وِهَي َمكشوَفُة الّرْأِس؟ 
َنفُسها أنَُّه ِمَن العاِر على الرَُّجِل أْن ُیطيَل َشعَرُه، 

ولِكْن ِمَن الَفخِر ِللمرأِة أْن ُتطيَل َشعَرها؟ ألنَّ اَهللا 15
إْن أراَد أَحٌد أْن ُیعاِرَض، ف16 .َجَعَل الشَّعَر ِستًرا لها

  .فما هذا ِمْن عاَدِتنا وال ِمْن عاَدِة آناِئِس اِهللا

  عشاء الرب
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، 25-22: 14، مرقس 29-26: 26متى (
 )20-14: 22لوقا 

  
لِكنـي في ما َیتَبُع ِمَن الوصایا ال أمَدُحُكم، ألنَّ 17
فأوَُّل ُآلِّ شيٍء، 18 .ا َتنَفُعجِتماعاِتُكم َتُضرُّ أآَثَر ِممَّ ا

 وأنا .َبَلَغني أنَُّكم حيَن َتجَتِمـُع َآنيَسُتُكم َتنَقِسموَن ِشَيًعا
ألنَُّه ال ُبدَّ ِمَن الِبَدِع 19ُأصدُِّق هذا َبعَض التَّصدیِق، 

وأنُتم 20 .فيما َبيَنُكم ِلـَيظَهَر فيُكم الثَّاِبتوَن في اإلیماِن
َبْل یأُآُل 21بِّ حيَن َتجَتِمعوَن، ال تأآلوَن َعشاَء الرَّ

ُآلُّ واِحٍد ِمنُكم َعشاَءُه الخاَص، فَيجوُع َبعُضُكم 
   .وَیسَكُر آَخروَن

أما لُكم ُبيوّت تأُآلوَن فيها وَتشَربوَن؟ أم إنَُّكم 22
َتسَتِخفـوَن ِبَكنيَسِة اِهللا وُتهينوَن الُفَقراَء؟ َفماذا أقوُل 

  .أنا ال أمَدُحُكم في هذا األمِرلُكم؟ َهْل أمَدُحُكم؟ ال، 
فأنا ِمَن الرَّبِّ َتَسلَّمُت ما َسلَّمُتُه إَليُكم، وهَو أنَّ 23

الرَّبَّ َیسوَع في اللَّيَلِة التي ُأسِلَم فيها أَخَذ ُخبًزا 
هذا هَو َجَسدي، إنَّه «: وشَكَر وَآَسرُه وقاَل24

لكأَس وآذِلَك أَخَذ ا25 .» إعَملوا هذا ِلِذآري.ألجِلُكم
هِذِه الكأُس ِهَي الَعهُد الَجدیُد «: َبعَد الَعشاِء وقاَل

فأنُتم 26 .»عَملوا هذا ِلِذآري  ُآلَّما َشِربُتم، فا.ِبَدمي
ُآلَّما أَآلُتم هذا الُخبَز وَشِربُتم هِذِه الكأَس ُتخِبروَن 

فَمْن أَآَل ُخبَز الرَّبِّ 27 .ِبَموِت الرَّبِّ إلى أْن َیجيَء
آأَسُه وما آاَن أهًال َلهما َخِطـَئ إلى جَسِد أو َشِرَب 
  .الرَّبِّ وَدِمِه

فلَيمَتِحْن ُآلُّ واِحٍد َنفَسُه، ُثمَّ یأُآل ِمْن هذا الُخبِز 28
ألنَّ َمْن أَآَل وَشِرَب 29وَیشَرب ِمْن هِذِه الكْأِس، 

وهَو ال ُیراعي جَسَد الرَّبِّ، أَآَل وَشِرَب الُحكَم على 
ِلَك َآُثَر فيُكُم الَمرضى والضَُّعفاُء ولذ30 .َنفِسِه

فَلو ُآنَّا َنمتِحُن أنُفَسنا، لَتَجنَّبنا 31 .وماَت َبعُضُكم
ولِكنَّ الرَّبَّ َیحُكُم عَلينا وُیؤدُِّبنا ِلَئالَّ 32 .الُحكَم عَلينا

  .َیدیَننا مَع ساِئِر العاَلِم
نَتِظْر جَتَمعُتم یا إخَوتي ِلتناوِل الَعشاِء، فْلَي فَمتى ا33

 ¸وإذا آاَن أحُدُآم جاِئًعا فليْأُآْل 34 .َبعُضُكم َبعًضا
 .جِتماُعُكم َسَبــًبا ِللُحكِم عَليُكم في َبيِته، ِلَئالَّ یكوَن ا

  .أمَّا ما َبِقـَي ِمَن الَمساِئِل، فِعنَد َمجيئي أْنُظر فيها

  مواهب الروح القدس
  ١٢الفصل 

ا الَمواِهُب الرُّوِحيَُّة، أیُّها اإلخَوُة، فال ُأریُد أْن وأم١َّ
َتعِرفوَن أنَُّكم، ِعنَدما ُآنُتم وَثنّييَن، 2 .َتجَهلوا َحقيَقَتها

 .ُآنُتم َتنَدِفعوَن إلى األوثاِن الُبْكِم على َغيِر ُهًدى
عَلموا أنَّ ما ِمْن أحٍد إذا ألَهَمُه ُروُح اِهللا  أمَّا اآلَن فا3
ُل إنَّ َیسوَع َملعوٌن ِمَن اِهللا، وال َیقِدُر أحٌد أْن َیقو

  .َیقوَل إنَّ َیسوَع َربٌّ إالَّ بإلهاٍم ِمَن الرُّوِح الُقُدِس
فالَمواِهُب الرُّوِحيَُّة على أنواٍع، ولِكنَّ الرُّوَح الذي 4

والِخدَمُة على أنواٍع، ولِكنَّ الرَّبَّ 5 .َیمَنُحها واحٌد
 على أنواٍع، ولِكنَّ اَهللا الذي َیعَمُل واألعماُل6 .واحٌد

ُآلُّ واحٍد َیناُل َموِهَبًة 7 .ُآلَّ شيٍء في الجميِع واحٌد
فهذا َیناُل ِمَن 8 .یَتَجلـى فيها الرُّوُح ِللَخيِر العاِم

الرُّوِح آالَم الِحكَمِة، وذاَك َیناُل ِمَن الرُّوِح َنفِسِه 
َنفُسُه َیَهُب أَحَدُهُم والرُّوُح الواحُد 9 .آالَم الَمعِرَفِة

وِسواُه الُقدَرَة 10اإلیماَن، واآلخَر موِهَبَة الشِّفاِء، 
على ُصنِع الُمْعجزاِت، واآلخَر النُّبوَءَة، وِسواُه 

التَّميـيَز َبيَن األرواِح، واآلخَر التََّكلَُّم بُلغاٍت ُمَتنوَِّعٍة، 
   .واآلخَر َترَجَمتها

وُح الواحُد َنفُسُه ُموزًِّعا وهذا ُآلُُّه َیعَمُلُه الر11ُّ
  .مواِهَبُه على ُآلِّ واحٍد آما َیشاُء

  جسد واحد وأعضاء آثيرة
وآما أنَّ الَجَسَد واحٌد وَله أعضاٌء آثيَرٌة ِهـَي 12

فَنحُن 13 .على َآْثَرِتها َجَسٌد واحٌد، فكذِلَك الَمسيُح
ا أم َغيَر َیهوٍد، عبـيًدا أم أحراًرا، ُآلُّنا، أَیهوًدا ُآنَّ

رَتَوْینا ِمْن  َتَعمَّدنا ِبُروٍح واحٍد ِلنكوَن َجَسًدا واحًدا، وا
  .ُروٍح واحٍد

 .وما الَجَسُد ُعضًوا واحًدا، َبْل أعضاٌء آثيرٌة14
ما أنا َیًدا، َفما أنا ِمَن الَجَسِد؟ «: َفَلو قاَلِت الرِّْجُل15
ما أنا عيًنا، فما أنا ِمَن «: ُنوَلو قاَلِت اُألُذ16

فَلو 17، أَتبُطُل أْن تكوَن ُعضًوا في الَجَسِد؟ »الَجَسِد
آاَن الَجَسُد ُآلُُّه عيًنا، فأیَن السَّمُع؟ وَلو آاَن الَجَسُد 

ولِكنَّ اَهللا جَعَل ُآلَّ ُعضٍو 18ُآلُُّه أُذًنا، فأیَن الشَّمُّ؟ 
لُّها ُعضًوا واحًدا َفَلو آاَنت ُآ19 .في الَجَسِد آما شاَء

ولِكنَّ األعضاَء آثيرٌة والَجَسد 20فأیَن الَجَسُد؟ 
  .واحٌد

 .»ال أحتاُج إَليِك«: فال َتقِدُر العيُن أن َتقوُل ِللَيِد21
فما 22» !ال أحتاُج إَليُكما«: وال الرْأُس ِللرِّجَليِن

َنحسبُه أضعَف أعضاِء الَجَسِد هَو ما آاَن أَشدَّها 
وما َنحسبُه أَقلَّها َآراَمًة هَو الذي 23ضروَرًة، 

َنُخصُُّه ِبَمزیٍد ِمَن التَّكریِم، وما َنسَتحي ِبه هَو الذي 
أمَّا األعضاُء الكریَمُة، 24 .َنُخصُُّه ِبَمزیٍد ِمَن الَوقاِر
 ولِكنَّ اَهللا صَنَع الَجَسَد .فال حاَجَة ِبها إلى ذِلَك

ي ِبال آرامٍة، ِبطریقٍة َتزیُد في آرامِة األعضاِء الت
ِلَئالَّ َیقَع في الَجَسِد ِشقاٌق، َبْل ِلَتهَتمَّ األعضاُء ُآلُّها 25

فإذا تألََّم ُعضٌو تألََّمت مَعُه جميُع 26 .َبعُضها ِبَبعض
األعضاِء، وإذا ُأآِرَم ُعضٌو َفِرَحْت مَعُه ساِئُر 

  .األعضاِء
 . ِمنُهفأنُتم َجَسُد الَمسيِح، وُآلُّ واحٍد ِمنُكم ُعضٌو27
واُهللا أقاَم في الكنيسِة الرُُّسَل أّوًال واألنبـياَء ثانًيا 28

والُمَعلِّميَن ثالًثا، ُثمَّ مَنَح آَخریَن الُقدَرَة على ُصنِع 
 وَمواِهَب الشِّفاِء واإلسعاِف وُحْسِن ¸الُمعِجزاِت

فَهْل ُآلُُّهم ُرُسّل 29 .اإلداَرِة والتََّكلُِّم ِبُلغاٍت ُمتنوَِّعٍة
ُآلُُّهم أنبـياُء وُآلُُّهم ُمَعلِّموَن وُآلُُّهم َیصَنعوَن و

وُآلُُّهم َیمِلكوَن َموِهَبَة الشِّفاِء وُآلُُّهم 30 ¸الُمعِجزاِت
رَغبوا في  فا31َیتَكلَّموَن ِبُلغاٍت وُآلُُّهم ُیَترِجموَن؟ 

   .المواِهِب الُحسنى، وأنا َأُدلُُّكم على أفَضِل الطُُّرِق

  المحبة
  ١٣الفصل 

َلو َتَكلَّمُت ِبُلغاِت النـاِس والمالِئَكِة، وال َمحبََّة ١
  .ِعندي، فما أنا إالَّ ُنحاّس َیِطنُّ أو َصْنٌج َیِرنُّ
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وَلو وَهَبني اُهللا الُنبوََّة وُآنُت عاِرًفا ُآلَّ ِسرٍّ وُآلَّ 2
 َمحبََّة ِعلٍم، ولَي اإلیماُن الكاِمُل أنُقُل ِبه الِجباَل، وال

  .ِعندي، فما أنا ِبَشيٍء
وَلو َفرَّْقُت جميَع أموالي وَسلَّْمُت َجَسدي حتى 3

  .أفَتِخَر، وال َمحبََّة ِعندي، فما َینَفُعني شيٌء
الَمحبَُّة َتصِبُر وَترُفُق، الَمحبَُّة ال َتعِرُف الَحَسَد وال 4

َصرَُّف، الَمحبَُّة ال ُتسيُء الت5َّ .الَتفاُخَر وال الِكبِریاَء
 .وال َتطُلُب َمنفَعَتها، وال َتحَتدُّ وال َتُظنُّ الّسوَء

الَمحبَُّة 7 .الَمحبَُّة ال َتفَرُح ِبالظُّلِم، َبْل َتفَرُح بالَحق6ِّ
َتصَفُح َعْن ُآلِّ شيٍء، وُتَصدُِّق ُآلَّ شيٍء، وَترجو 

  .ُآلَّ شيٍء، وَتصِبُر على ُآلِّ شيٍء
 أمَّا النُّبّواُت فَتبُطُل والتََّكلُُّم .ًداالَمحبَُّة ال َتزوُل أَب8

ألنَّ َمعِرَفَتنا 9 والَمعِرَفُة أیًضا َتبُطُل، .ِبُلغاٍت ینَتهي
فَمتى جاَء الكاِمُل زاَل 10 .ناِقَصٌة وُنبّواِتنا ناِقصٌة

  .الناقُص
لمَّا ُآنُت ِطفًال، َآِطفل ُآنُت أتَكلَُّم وَآِطفل ُآنُت 11

ُت ُأَفكُِّر، ولمَّا ِصْرُت َرُجًال، ُأدِرُك، وَآِطفل ُآن
وما َنراُه اليوَم هَو ُصورٌة 12 .َترْآُت ما هَو ِللطِّفِل

باِهَتٌة في ِمرآٍة، وأمَّا في ذِلَك اليوِم فَسَنرى َوجًها 
 واليوَم أعِرُف َبعَض الَمعِرَفِة، وأمَّا في ذِلَك .ِلَوجٍه

  . اِهللا لياليوِم فَستكوُن َمعِرَفتي آاِمَلًة آَمعِرَفِة
واآلَن َیبقى اإلیماُن والرَّجاُء والَمحبَُّة، وأعَظُم 13

   .هِذِه الثَّالَثِة هَي الَمحبَُّة

مالحظات جدیدة بشأن مواهب الروح 
  القدس
  ١٤الفصل 

رَغبوا في  ِلتُكِن الَمحبَُّة غاَیَتُكُم الَمنشوَدَة، وا١
 .مواِهِب الروِحيَِّة، وُخصوًصا َموِهَبة الُنبوَءِةال
فالذي َیتَكلَُّم ِبُلغاٍت ال ُیَكلُِّم النـاَس َبِل اَهللا، ألنَّ ما 2

 .ِمْن أَحٍد َیفَهُم آالَمُه، فهَو َیقوُل بالرُّوِح أشياَء َخِفـيًَّة
وأمَّا الذي یَتنـّبُأ، فهَو ُیَكلُِّم النـاَس ِبكالٍم َیبني 3

الذي یتَكلَُّم ِبُلغاٍت َیبني َنفَسُه، 4 .ُع وُیَعّزيوُیَشجِّ
  .وأمَّا الذي َیتنّبُأ فَيبني الكنيسَة

ُأریُد أْن َتتَكلَّموا ُآلُُّكم ِبُلغاٍت، ولِكْن باَألولى أْن 5
َتتنّبأوا، ألنَّ الذي یَتنّبُأ أعَظُم ِمَن الذي َیتَكلَُّم ِبُلغاٍت، 

قوُل حتى َتفَهَمُه الكنيسُة، إالَّ إذا آاَن ُیَترِجُم ما َی
  .فتناَل ِبه ما ُیقّوي ُبنياَنها

فإذا ِجئُت إَليُكم، أیُّها اإلخوُة، وَآلَّْمُتُكم ِبُلغاٍت، 6
فكيَف أنَفُعُكم إذا آاَن آالمي ال َیحِمُل َوْحًيا أو 

  .َمعِرَفًة أو ُنُبوَءًة أو َتعليًما
لِمزماِر فَلو آاَنت آالُت الَعْزِف الَجماِدیَُّة آا7

والقيثاَرِة ال ُتخِرُج أنغاًما ُمتميَِّزًة َبعُضها ِمْن َبعض، 
وَلو أخَرَج 8فكيَف َنعِرُف اللَّحَن الَمعزوَف ِبها؟ 

وآذِلَك 9الُبوُق َصوًتا ُمشوًَّشا، فَمْن یَتَأهَُّب ِللِقتاِل؟ 
أنُتم، إْن َنَطَق ِلساُنُكم ِبكالٍم غيِر َمفهوٍم، فكيَف 

ا َتقولوَن؟ أال َیذَهُب آالُمُكم في الَهواِء؟ َیعِرُف أحٌد م
في العاَلِم ُلغاّت آثيرٌة وال واحدٌة ِمنها ِبَغيِر 10

فإذا َجِهلُت َمعنى األلفاِظ، أآوُن آاألعجِم 11َمعًنى، 

 .ِعنَد َمْن ُأَآلُِّمُه، ویكوُن َمْن ُیَكلُِّمني آاألعَجِم ِعندي
اِهِب الرُّوِحيَِّة، أمَّا وأنُتم أیًضا َترَغبوَن في المو12
  .طُلبوا أن َیزیَدُآُم اُهللا ِمنها لُبنياِن الكنيسِة فا

لذِلَك َیجُب على الُمتَكلِِّم ِبُلغاٍت أْن َیلتِمَس ِمَن اِهللا 13
ألنِّي إذا َصلَّيُت ِبُلغاٍت َفُروحي 14موِهَبَة َتفسيِرها، 

فماذا أعَمُل؟ 15 .ُیَصلـي وال َیسَتفيُد َعقلي شيًئا
 وُأَرنُِّم ِبُروحي .ـي ِبروحي وُأصلـي ِبَعقلي أیًضاُأصل

فإذا ُآنَت ال َتحَمُد اَهللا إالَّ 16 .وُأَرنُِّم بَعقلي أیًضا
بالرُّوِح، فكيَف ُیمِكُن ِللُمسَتِمـِع الُمبَتِدِئ أْن ُیجيَب 

على َحمِدَك، وهَو ال َیعِرُف ما َتقوُل؟ » آمين«
يَرَك ما آَسَب شيًئا أنَت أحَسنَت الَحمَد، ولِكنَّ َغ17

  .ِللُبنياِن
أحَمُد اَهللا على أنِّي أتَكلَُّم ِبُلغاٍت أآَثَر ِممَّا تتَكلَّموَن 18

ولِكنِّي في الكنيسِة ُأَفضُِّل أْن أقوَل َخمَس 19ُآلُُّكم، 
َآِلماٍت َمفهوَمٍة ُأَعلُِّم ِبها اآلَخریَن على أْن أقوَل 

  .َعَشَرَة آالِف َآِلَمٍة ِبُلغاٍت
 في َتفكيِرُآم، َبْل ¸ال تكونوا أیُّها اإلخَوُة أطفاًال 20

 . في الشَّرِّ وراِشدیَن في التَّفكيِر¸آونوا أطفاًال 
سُأَآلُِّم هذا الشَّعَب : قاَل الرَّبُّ«: جاَء في الشَّریعِة21

بألِسنٍة َغریَبٍة وِبشفاٍه َغریبٍة، ومَع ذِلَك ال ُیصغوَن 
  .»إليَّ
 أمَّا .آَیًة ِللُمؤِمنيَن، َبْل ِلَغيِر الُمؤِمنيَنَفما الُلغاُت 22

  .موِهَبُة النُُّبوَءِة فِهـَي ِللُمؤمنيَن، ال ِلَغيِر الُمؤمنيَن
جَتَمَعِت الكنيسُة ُآلُّها وَتكلََّم ُآلُّ واحٍد فيها  فَلو ا23

ِبُلغاٍت، فَدَخَل ُمسَتِمعوَن ُمبَتِدئوَن أو غيُر ُمؤمنيَن، 
ولكْن َلو َتنّبأوا ُآلُُّهم، 24ُكم َمجانيُن؟ أال َیقولوَن إنَّ

فَدَخَل عَليِهم ُمسَتِمـٌع ُمبَتِدٌئ أو َغيُر ُمؤِمن، َلَوبََّخُه 
فَتنَكِشُف َخفایا َقلِبِه، 25الحاِضروَن ودانوُه ُآلُُّهم، 

  .فَيسُجُد وَیعُبُد اَهللا ُمعَتِرًفا أنَّ اَهللا بالحقيَقِة َبيَنُكم

  النظام في الكنيسة
َفماذا َبعُد، أیُّها اإلخَوُة؟ ِعنَدما َتجَتِمعوَن وِلُكلِّ 26

واحٍد ِمنُكم َترنيَمٌة أو َتعليٌم أو َوْحّي أو ِرسالٌة ِبُلغاٍت 
وإذا تَكلَّمُتم 27 .أو َترَجَمٌة، فْليُكْن ُآلُّ شيٍء ِللُبنياِن

 أو ثالثٌة على األآَثِر، ثناِن ِبُلغاٍت، فْليتَكلَّْم ِمنُكم ا
   .واحٌد َبعَد اآلَخِر، وليُكْن فيُكم َمْن ُیَترِجُم

وإذا آاَن ال ُیوَجُد ُمترِجٌم، َفْليصُمِت المتكلُِّم 28
أمَّا 29 .بلغاٍت في الكنيسِة وُیَحدُِّث َنفَسُه واَهللا

ثناِن أو ثالثٌة، ولَيحُكِم  األنبـياُء، فْليتَكلَّْم ِمنُهم ا
وإْن َتَلقَّى َغيُرُهم ِمَن الحاِضریَن وْحًيا 30 .اآلَخروَن

ألنَّ في إمكاِنُكم 31ِمَن اِهللا، فْلَيصُمْت َمْن آاَن َیتَكلَُّم، 
ُآلُِّكم أْن َتَتنّبأوا، واحًدا َبعَد اآلَخِر، ليَتَعلََّم جميُع 

فأرواُح األنبـياِء خاِضَعٌة 32 .الحاِضریَن ویَتَشجَّعوا
  .اُهللا إلَه فوضى، َبْل إلُه السَّالِمفما 33ِلألنبـياِء، 

وآما َتصُمُت النِّساُء في جميِع آناِئِس اإلخَوِة 
فْلَتصُمْت ِنساُؤُآم في الكنائِس، َفال 34الِقدِّیسيَن، 

 وعَليهنَّ أْن َیخَضْعَن آما َتقوُل .َیجوُز َلُهنَّ التََّكلُُّم
 فْلَيْسألَن فإْن أَرْدَن أْن یَتَعلَّمَن شيًئا،35 .الشَّریعُة

أزواَجُهنَّ في الَبيِت، ألنَُّه َعيّب على الَمرأِة أْن َتتَكلََّم 
  .في الكنيسِة
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َهْل صَدَرْت َعنُكم َآِلَمُة اِهللا، أِم انَتَهْت إَليُكم 36
إْن َحِسَب أحٌد َنفَسُه َنبـّيا أو صاِحَب 37وحَدُآم؟ 

ُه إَليُكم هَو َموِهَبٍة روِحيٍَّة ُأخرى، فْلَيعَلْم أنَّ ما أآُتُب
  .فإْن َتجاَهَل ذِلَك، فَتجاَهلوُه38َوِصيَُّة الرَّبِّ، 

رغبوا إًذا، یا إخَوتي، في َموِهَبِة النُّبوَءِة وال  فا39
وْليُكن ُآلُّ شيٍء 40 .َتمَنعوا أحًدا أْن یتَكلََّم ِبُلغاٍت

   .ِبَلياَقٍة وِنظاٍم

  قيامة المسيح
  ١٥الفصل 

ُأَذآُِّرُآم، أیُّها اإلخَوُة، ِبالِبشاَرِة التي َحَملُتها إَليُكم ١
وِبها َتخُلصوَن 2وَقِبلُتموها وال َتزالوَن ثاِبتيَن عَليها، 

إذا َحِفظُتموها آما َبشَّْرُتكم ِبها، وإالَّ فأنُتم آَمنُتم 
  .باِطًال

أنَّ سلَّْمُت إَليُكم َقبَل ُآلِّ شيٍء ما َتَلقَّيُتُه، وهَو 3
الَمسيَح ماَت ِمْن أجِل َخطایانا آما جاَء في الكُتِب، 

وأنَُّه ُدِفَن وقاَم في اليوِم الثـالِث آما جاَء في 4
وأنَُّه ظَهَر ِلُبطُرَس ُثمَّ ِللرُُّسِل االثَني عَشَر، 5الُكُتِب، 

ُثمَّ ظَهَر ألآَثَر ِمْن َخمِس ِمئِة َأٍخ مًعا ال َیزاُل 6
ُثمَّ ظَهَر ِلـَيعقوَب، ُثمَّ 7عُضُهم ماتوا، ُمعَظُمُهم حّيا وَب
حتى َظَهَر لي آِخًرا أنا أیًضا آأنِّي 8ِلَجميِع الرُُّسِل، 

  .ِسْقٌط
فما أنا إالَّ أصَغُر الرُُّسِل، وال أحَسُب َنفسي أهًال 9

ضَطَهدُت آنيسَة اِهللا،  ألْن َیدعَوني أَحٌد َرسوًال ألنِّي ا
نا عَليِه اآلَن، وِنعَمُتُه عَليَّ ما وِبِنعَمِة اِهللا أنا ما أ10

آاَنت باِطَلًة، َبْل إنِّي جاَهدُت أآَثَر ِمْن ساِئِر الرُُّسِل 
ُآلِِّهم، وما أنا الذي جاَهدُت، َبْل ِنعَمُة اِهللا التي ِهَي 

أُآنُت أنا أم آاُنوا ُهم، هذا ما ُنَبشُِّر ِبه وهذا 11 .َمعي
  .ما ِبه آَمنُتم

  قيامة األموات
وما ُدمنا ُنَبشُِّر بأنَّ الَمسيَح قاَم ِمْن َبيِن األمواِت، 12

إْن 13فكيَف َیقوُل َبعُضُكم إنَّ األمواَت ال َیقوموَن؟ 
 .آاَن األمواُت ال َیقوموَن، فالَمسيُح ما قاَم أیًضا

وإْن آاَن الَمسيُح ما قاَم، فَتبشيُرنا باِطّل وإیماُنُكم 14
َبْل نكوُن ُشهوَد الّزوِر على اِهللا، ألنَّنا 15ّل، باِط

َشِهْدنا على اِهللا أنَُّه أقاَم الَمسيَح وهَو ما أقاَمُه، إْن 
فإذا آانوا ال َیقوموَن، 16 .آاَن األمواُت ال َیقوموَن
وإذا آاَن الَمسيُح ما قاَم، 17 .فالَمسيُح ما قاَم أیًضا

وآذِلَك 18 .طایاُآمفإیماُنُكم باِطّل وأنُتم َبعُد في َخ
وإذا آاَن َرجاُؤنا 19 .الذیَن ماتوا في الَمسيِح َهَلكوا

في الَمسيِح ال َیَتَعّدى هِذِه الحياَة، فَنحُن أشقى النـاِس 
  .جميًعا

لِكنَّ الحقيَقَة ِهَي أنَّ الَمسيَح قاَم ِمْن َبيِن األمواِت 20
ُت آاَن فالَمو21 .هَو ِبكُر َمْن قاَم ِمْن ُرقاِد الَموِت

على َیِد إنسان، وعلى َیِد إنسان تكوُن قياَمُة 
وآما َیموُت جميُع النـاِس في آدَم، 22 .األمواِت

ولِكْن ُآلُّ واحٍد 23فكذِلَك ُهم في الَمسيِح َسيحَيْوَن، 
 فالَمسيُح أوًَّال ألنَُّه الِبكُر، ُثمَّ الذیَن ُهْم .حَسَب ُرتَبِته

كوُن الُمنَتهى حيَن ُیَسلُِّم وی24 .للَمسيِح ِعنَد َمجيِئِه

الَمسيُح الُمْلَك إلى اِهللا اآلِب َبعَد أْن ُیبـيَد ُآلَّ رئاَسٍة 
فال ُبدَّ َله أْن َیمِلَك حتى َیَضَع 25 .وُآلَّ ُسلَطٍة وُقّوٍة

والموُت آِخُر َعُدوٍّ 26 .جميَع أعداِئِه َتحَت قَدَميِه
خَضَع ُآلَّ َشيٍء أ«فالِكتاُب َیقوُل إنَّ اَهللا 27 .ُیبـيُده

، »أخَضَع ُآلَّ شيٍء«:  وِعنَدما َیقوُل.»َتحَت قَدَميِه
فِمَن الواِضِح أنَُّه َیسَتثني اَهللا اآلَب الذي أخَضَع ُآلَّ 

بِن،  ومتى خَضَع ُآلُّ شيٍء لال28 .شيٍء ِللَمسيِح
َیخَضُع هَو َنفُسُه ِهللا الذي أخَضَع َله ُآلَّ شيٍء، 

  .يٍء في ُآلِّ شيٍءفيكوُن اُهللا ُآلَّ ش
وإذا آاَن األمواُت ال َیقوموَن، فماذا َینَفُع الذیَن 29

َیقَبلوَن الَمعموِدیََّة ِمْن أِجِل األمواِت؟ ِلماذا یَتَعمَّدوَن 
وِلماذا َنَتعرَُّض َنحُن ِللَخَطِر ُآلَّ 30ِمْن أجِلِهم؟ 

 أقوُل هذا، أیُّها .فأنا أذوُق الَموَت ُآلَّ یوٍم31حين؟ 
 .َخوُة، ِبما لي ِمْن َفخٍر ِبُكم في الَمسيِح َیسوَع ربِّنااإل

فإذا ُآنُت صاَرعُت الوحوَش في أفسَس ِلَغَرض 32
َبَشِريٍّ، فما الفاِئَدُة لي؟ وإذا آاَن األمواُت ال 

َتعاَلوا نأُآُل وَنشَرُب، «: َیقوموَن، فلَنُقْل مَع القاِئليَن
  .»فَغًدا َنموُت

ُمعاَشَرُة السَّيَِّئُة ُتفِسُد األخالَق ال«: ال َتِضلُّوا33
عودوا إلى وعِيُكُم السَّليِم وال َتخَطأوا، 34 .»الحَسَنَة

  . أقوُل هذا ِلَتخَجلوا.ألنَّ َبعَضُكم َیجَهُل اَهللا ُآلَّ الَجهِل

  قيامة الجسد
آيَف َیقوُم األمواُت، وفي أيِّ «: ویسأُل أحُدُآم35
 ما َتزَرُعُه ال !یا لَك ِمْن جاِهل36»  َیعودوَن؟ِجْسٍم

   .َیحيا إالَّ إذا مات
وما َتزَرُعُه هَو ُمجرَُّد َحـبٍَّة ِمَن الِحنَطِة َمثًال، أو 37

َغيِرها ِمَن الُحبوِب، ال ِجسم النَّبَتِة آما َسيكوُن، 
واُهللا َیجَعُل َلها ِجسًما آما َیشاُء، ِلُكلِّ َحـبٍَّة ِجسٌم 38
وما األجساُم الَحـيَُّة ُآلُّها َسواًء، فلإلنساِن 39 .صٌّخا

ِجسٌم وِللحيواِن ِجسٌم آخُر، وِللطيِر ِجسٌم وِللسَّمِك 
وُهناَك أجساٌم َسماِویٌَّة وأجساٌم 40 .ِجسٌم آخُر
 فِلألجساِم السَّماِویَِّة َبهاٌء، ولألجساِم .أرِضيٌَّة

ا َبهاٌء والَقَمُر َله الشَّمُس َله41 .األرِضيَِّة َبهاٌء آَخُر
َبهاٌء آَخُر، وِللنُّجوِم َبهاُؤها، وُآلُّ َنجٍم َیخَتِلُف ِبَبهاِئِه 

: وهِذِه ِهَي الحاُل في قياَمِة األمواِت42 .َعِن اآلَخِر
ُیدَفُن ِبال آراَمٍة 43 .ُیدَفُن الِجسُم ماِئًتا وَیقوُم خاِلًدا

ُیدَفُن 44 .ُقوٍَّة ُیدَفُن ِبُضعٍف وَیقوُم ِب.وَیقوُم ِبَمجٍد
   .ِجسًما َبَشِرّیا وَیقوُم ِجسًما روحاِنـّيا

وإذا آاَن ُهناَك ِجسٌم َبَشِريٌّ، فُهناَك أیًضا ِجسٌم 
آاَن آدُم اإلنساُن «: فالِكتاُب َیقوُل45 .روحاِنـيٌّ

 .، وآاَن آدُم األخيُر ُروًحا ُیحيـــي»األوَُّل َنفًسا َحـيًَّة
أوًَّال، َبِل الَبَشِريُّ، وآاَن فما آاَن الّروحانيُّ 46

اإلنساُن األوَُّل ِمَن التُّراِب فهَو 47 .الّروحاِنـيُّ َبعَدُه
فَعلى ِمثاِل 48 .أرِضيٌّ، واإلنساُن اآلَخُر ِمَن السَّماِء

األرِضيِّ یكوُن أهُل اَألرِض، وعلى ِمثاِل السَّماويِّ 
 وِمثَلما َلِبسنا ُصوَرَة49 .یكوُن أهُل السَّماِء

  .األرِضيِّ، فكذِلَك َنلَبُس ُصورَة السَّماِويِّ
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أقوُل لُكم، أیُّها اإلخَوُة، إنَّ اللَّحَم والدََّم ال ُیمِكُنُهما 50
أْن َیِرثا َملكوَت اِهللا، وال ُیمِكُن ِللموِت أْن َیِرَث 

  .الُخلوَد
، ال َنموُت ُآلُّنا، َبْل َنَتَغيَُّر ُآلُّنا: سَمعوا هذا السِّرَّ وا51
في َلحَظٍة وَطرَفِة َعين، ِعنَد َصوِت البوِق 52

األخيِر، ألنَّ َصوَت البوِق سَيرَتِفـُع، فَيقوُم األمواُت 
فال ُبدَّ ِلهذا الماِئِت 53 .البسيَن الُخلوَد وَنحُن َنَتَغيَُّر

أْن َیلَبَس ما ال َیموُت، وِلهذا الفاني أْن َیلَبَس ما ال 
ماِئُت ما ال َیموُت، وَلِبَس ومتى َلِبَس هذا ال54 .َیفنى

الموُت «: هذا الفاني ما ال َیفنى، َتمَّ َقوُل الِكتاِب
فأیَن َنصُرَك یا موُت؟ وأیَن یا 55 .»بَتَلَعُه النَّصُر ا

وشوَآُة الموِت ِهَي الَخطيَئُة، 56موُت شوَآُتَك؟ 
فالحمُد ِهللا الذي 57 .وُقوَُّة الَخطيَئِة ِهـَي الشَّریعُة

  .لنَّصَر ِبَربِّنا َیسوَع الَمسيِحَمَنحنا ا
فكونوا، یا إخَوتي األِحّباَء، ثاِبتيَن راِسخيَن، 58

ُمجَتِهدیَن في َعَمِل الرَّبِّ ُآلَّ حين، عاِلميَن أنَّ 
   .َجهَدُآم في الرَّبِّ ال َیضيُع

  جمع التبرعات لإلخوة
  ١٦الفصل 

عَلموا أنُتم  رُّعاِت لإلخَوِة الِقدِّیسيَن، فاأمَّا َجْمُع التَّب١
وهَو أْن 2 .أیًضا ِبما أوَصيُت الكنائَس في َغالطيَة

َیحَتِفَظ ُآلُّ واحٍد ِمنكم، في أوَِّل یوٍم ِمَن اُألسبوِع، 
بما ُیمِكُنُه َتوفيُرُه ِمَن الماِل، فال یكوُن َجْمُع 

ُت، أرَسلُت ومتى ِجئ3 .التَّبرُّعاِت یوَم ُقدومي إَليُكم
الذیَن َتختاروَنُهم ِلَحمِل ِهباِتُكم إلى ُأوُرشليَم 

وإْن َلِزَم األمُر، أْن ُأساِفَر 4 .وَزوَّدُتُهم ِبَرسائَل ِمنِّي
  .أنا فسُيساِفروَن َمعي

  برنامج بولس
سأجيُء إَليُكم َبعَد أْن أُمرَّ ِبمكدوِنـيََّة، ألنِّي سأُمرُّ 5
وُربَّما أَقمُت وَقَضيُت الشِّتاَء ُآلَُّه 6 .ا ُمروًرا عاِبًراِبه

فأنا ال ُأریُد أْن 7 .ِعنَدُآم ِلُتَسهِّلوا لي ُمواَصَلَة السََّفِر
أراُآم هِذِه الَمرََّة ُرؤیًة عاِبَرًة، َبْل أرجو أْن ُأقيَم 

  .َبينُكم ُمدًَّة َطویلًة بإذِن الرَّبِّ
لى عيِد یوِم الَخمسيَن، وسأبقى ُهنا في أفُسَس إ8
ألنَّ اَهللا َفَتَح ِلِخدمتي فيها باًبا واِسًعا َفّعاًال، مَع أنَّ 9

  .الُخصوَم َآثيروَن
جَعلوُه ُمطَمِئنَّ الباِل،  وإذا جاَءُآم تيموثاُوُس، فا10

وال َیسَتِخفَّ ِبه أَحٌد، َبْل 11 .ألنَُّه ِمثلي َیعَمُل ِللرَّبِّ
وَدِة إليَّ ِبَسالٍم، ألنِّي أنا واإلخوة َسهِّلوا َله طریَق الَع

  .َننَتِظُرُه
أمَّا أخونا أبلُّوُس، فكثيًرا ما َطَلبُت ِمنُه أْن َیذَهَب 12

إَليُكم مَع اإلخَوِة، ولكنَُّه َرَفَض بإصراٍر أْن َیجيَئـُكم 
في الَوقِت الحاِضِر، وسَيْذَهُب ِعنَدما َتسَنُح َله 

   .الُفرَصُة

   أخيرةتحّيات وتوصيات
ْثُبتوا في اإلیماِن، جاِهدوا جهاَد الرِّجاِل،  َتيقَّظوا ا13

  .عَملوا ُآلَّ شيٍء ِبَمحبٍَّة ا14آونوا أقویاَء، 

أنُتم َتعِرفوَن أنَّ عاِئَلَة أسِتفاناَس ُهْم أوَُّل َمْن آَمَن 15
أنُفَسُهم ِلِخدمِة بالَمسيِح في آخاِئيَة، وأنَُّهم َآرَّسوا 

أْن 16 فُأناِشُدُآم، أیُّها اإلخَوُة، .اإلخَوِة الِقدِّیسيَن
  .َتسَمعوا لُهم وِلُكلِّ َمْن َیعَمُل وَیتَعُب مَعُهم

َسرَّني َمجيُء أسِتفاناَس وَفْرتوناتوَس 17
وأخائيُكوَس، ألنَُّهم قاموا مقامُكم في غياِبُكم، 

عِرفوا   فا.ا ُقلوَبُكموأنَعشوا َقلبـي ِمثَلما أنَعشو18
  .آيَف ُتكِرموَن أمثاَلُهم

ُتسلُِّم عَليُكم آناِئُس آسيَة، وُیَسلُِّم عَليُكم آثيًرا في 19
الرَّبِّ أآيال وبریسِكلَُّة والكنيسُة التي َتجَتِمـُع في 

 َسلِّموا َبعُضُكم .وُیَسلُِّم عَليُكُم اإلخوُة ُآلُُّهم20 .َبيِتِهما
  . ُمَقدََّسٍةعلى َبعض ِبُقبَلٍة

  .هذا السَّالُم ِبَخطِّ َیدي أنا بوُلَس21
ماران  «!َمْن ال ُیِحبُّ الرَّبَّ هَو َتحَت َلعنِة اِهللا22
  .یا َربَّنا َتعاَل: »أثا

َمَحبَّتي لُكم 24 .ولَتُكْن ِنعَمُة الرَّبِّ َیسوَع َمعُكم23
   .جميًعا في الَمسيِح َیسوَع
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