
ي كُورِنْتُوسف يننْؤمِإلَى الْم ولُسب نالَةُ اُألولَى مسالر 

  
 تحية

١ 

١ني: موساَألخِ س نمـى، ويسيحِ عسوَل الْمسر كُونِلي هيَئتشم بساُهللا ح اهعي دالَّذ ولُسِإلَى٢. ب : ةاعمج
 ،ي كُورِنْتُوسبِاِهللا ف يننْؤمالْممهصخَص ينى الَّذيسيحِ عسبِالْم هي .  ِلنَفْسيحِ فسمِ الْمبِاس ونعدي ينكُلُّ الَّذ كُمعمو
 . علَيكُم النِّعمةُ والسالم من اِهللا َأبِينَا وعيسـى الْمسيحِ مولَانَا٣. كُلِّ مكَانٍ، فَهو مولَاهم ومولَانَا

 ة اهللا عليهمنعم

َألنَّكُم بِانْتماِئكُم لَه، ٥. َأشْكُر اَهللا من َأجلكُم داِئما علَى نعمته الَّتي َأعطَاها لَكُم بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى٤
رِفَةعي الْمفي الْكَالمِ وف ،ءي كُلِّ شَيف اءيَأغْن تُمحبال٦َ. َأصرِس َألن ،يكُمتَتْ فا ثَببِه شِّري نُبيحِ الَّتستَّى ٧ةَ الْمح

وهو َأيضا سيحفَظُكُم ثَابِتين ٨. ِإنَّه ال تَنْقُصكُم َأي موهبة روحية، بينَما تَنْتَظرون مجِيء عيسى الْمسيحِ مولَانَا
فَِإن اَهللا َأمين، وهو الَّذي دعاكُم ِلتَكُون لَكُم ٩. ال عيبٍ في يومِ مولَانَا عيسـى الْمسيحِِإلَى النِّهاية، ِلتَكُونُوا بِ

 .رابِطَةٌ مع ابنه عيسى الْمسيحِ مولَانَا
 كونوا على وفاق

حِ، َأن تَكُونُوا جميعا علَى وِفَاق معا، غَير منْقَسمين بْل يا اخْوتي َأطْلُب منْكُم، بِاسمِ مولَانَا عيسـى الْمسي١٠
َأعني َأن ١٢. َألنَّه بلَغَني عنْكُم يا اخْوتي من عاِئلَة خُلْوِي، َأن بينَكُم انْقسامات١١. متَّحدين في الرْأيِ والْفكْرِ

ي نْكُمم داحقُوُلكُلَّ و" :،ولُسب عَأنَا م "َأو" :،لُّوسَأب عَأنَا م "َأو" :،سطْرب عَأنَا م "يحِ: "َأوسالْم عِل ١٣." َأنَا مه
  انْقَسم الْمسيح؟ هْل بولُس هو الَّذي صلب من َأجلكُم؟ هْل تَغَطَّستُم بِاسمِ بولُس؟

. فَال يقْدر َأحد َأن يقُوَل ِإنَّكُم تَغَطَّستُم بِاسمي١٥. ي لَم ُأغَطِّس َأحدا منْكُم ِإال كرِيسبِي وغَايسَأشْكُر اَهللا َأن١٤ِّ
١٦طَفَاناِئلَةَ اصا عضتُ َأيغَطَّسو ،مآخَ. نَع داحو تُ َأيكُنْتُ غَطَّس ِإن ال َأذْكُر ،ا ذَِلكدا عيمف١٧. ر َألن

الْمسيح َأرسلَني، ال ُألغَطِّس، بْل ُألبشِّر بِاِإلنْجِيِل، ال بِلُغَة الْحكْمة الدنْيوِية وِإال فَِإن تَضحيةَ الْمسيحِ علَى 
  .الصليبِ تَفْقد قُوتَها

  رسالة الصليب
َألن اَهللا يقُوُل ١٩. لْهاِلكين هي غَباء، َأما بِالنِّسبة لَنَا نَحن النَّاجِين فَهِي قُوةُ اِهللاَألن رسالَةَ الصليبِ بِالنِّسبة ِل١٨

تَابِهي كف" :اءمالْفُه مفَه فُضَأرو ،اءكَمةَ الْحكْمح ُأبِيدل٢٠َ." سفَي ن؟ َأييهالْفَق ن؟ َأييمكالْح نانِ؟ فََأيمذَا الزوفُ هس
  !لَقَد جعَل اُهللا حكْمةَ هذه الدنْيا جهالَةً



٢١هِمتكْمح طَرِيق نال ع النَّاس رِفَهعي َأن دقَص ،هتكْمي حاَهللا ف َألن . طَرِيق نع نُونْؤمي ينذَ الَّذنْقي َأن ْل شَاءب
ي يالَّت ةالبِشَاراءا غَبَأنَّه ضعالْب تَبِرة٢٢ً. عكْمح ونرِيدي ينيونَانالْيةً، وجِزعم ونطْلُبي ودهالْي ٢٣. َألن ننَّنَا نَحلَك

َأما ِللَّذين ٢٤. باء ِلآلخَرِينوهذَا مشْكلَةٌ كَبِيرةٌ ِللْيهود، وغَ. نُبشِّر بِالْمسيحِ الَّذي ضحى بِنَفْسه علَى الَصليبِ
فَما يبدو َأنَّه غَباء من اِهللا، هو َأحكَم ٢٥. دعاهم اُهللا، يهودا كَانُوا َأو غَير يهود، فَهو الْمسيح قُوةُ اِهللا وحكْمةُ اِهللا

  .من اِهللا، هو َأقْوى من قُوة النَّاسِوما يبدو َأنَّه ضعفٌ . من حكْمة النَّاسِ
فَلَم يكُن بينَكُم كَثيرون حكَماء حسب حكْمة الْبشَرِ، وال كَثيرون . تَذَكَّروا يا اخْوتي كَيفَ كُنْتُم لَما دعاكُم اُهللا٢٦

ٍل شَرِيفَأص نم َأو اءظَم٢٧. عِل اخْتَارب مهتَبِرعي ينالَّذو ،اءكَمخْجَِل الْحِلي الءهج الَمالْع مهتَبِرعي يناُهللا الَّذ 
اءخْجَِل اَألقْوِيِلي فَاءعض الَم٢٨. الْعبِيدالَمِ، ِليي نَظَرِ الْعف ءال شَي مه نمو تَقَرِينحالْمو ينيعضاُهللا الْو اخْتَارو 

 ،ءشَي مَأنَّه الَمالْع مهتَبِرعي ناِهللا٢٩م امَأم دَأح رفْتَخال ي ٣٠. ِلكَي ِل اِهللا، َألنى بِفَضيسيحِ عسِللْم ونتَنْتَم فََأنْتُم
ِإذَن كَما يقُوُل ٣١. ن وخَصصنَا لَه وفَدانَاواُهللا هو الَّذي بِواسطَة الْمسيحِ اعتَبرنَا صاِلحي. اَهللا جعلَه حكْمتَنَا

تَابلَى: "الْكوبِالْم رفْتَخفَلْي ،رفْتَخي َأن ادَأر نم".  
 

 أسلوبه في تبشيرهم

٢ 

١اُهللا لَنَا، لَم لَنَهي َأعالَّذ ربِالس كُمشِّرا جِْئتُ ُألبي، لَمتخْوا اذَا يتَ ِلهَأسةكْمَأوِ الْح الغَةالْب اتبِيرْل تَعمْل ٢. عب
فَلَما حضرتُ عنْدكُم، كُنْتُ ٣. قَررتُ َأن َأنْسى كُلَّ شَيء وَأنَا عنْدكُم ِإال عيسـى الْمسيح وموتَه علَى الصليبِ

نْتُ ُأكَلِّمكُم وُأبشِّركُم، لَم َأستَعمْل ُأسلُوب الْحكْمة واِإلقْنَاعِ، بْل برهان قُوة ولَما ك٤ُ. ضعيفًا وخَاِئفًا ومرتَعبا جِدا
  .وذَِلك ِلكَي يتََأسس ِإيمانُكُم علَى قُوة اِهللا، ال علَى حكْمة الْبشَر٥ِ. روحِ اِهللا

لَكنَّها حكْمةٌ لَيستْ من هذه الدنْيا، وال من قَادة . ُأسلُوب الْحكْمة مع النَّاضجِين روحياومع ذَِلك، نَحن نَستَعمُل ٦
يناِئلا الزنْيالد هذ٧. هنا اُهللا مهدَأعنِ النَّاسِ، وةً عيخْفي كَانَتْ مةُ الَّتيرةُ اِهللا السكْمْل حانِ بمالز ءدِل بقَب 

فَنَحن ٩. ولَم يفْهمها َأحد من قَادة هذه الدنْيا، َألنَّهم لَو كَانُوا فَهِموها ما كَانُوا صلَبوا صاحب الْجاللَة٨. ِإلكْرامنَا
تَابا الْكنْهقُوُل عورٍ يُأم نثُ عدنَتَح" :لَم اءانٍ، َأشْيقُْل ِإنْسا عهروتَصال يو ،ا ُأذُنبِه عمتَس لَمو ،نيا عهدتُشَاه 

ونَهبحي ينا اُهللا ِللَّذهدي َأعالَّت ي١٠." ههوحبِر نا لَنَا نَحكَشَفَه نَّهاقَ . لَكمتَّى َأعح ءكُلَّ شَي صفْحاِهللا ي وحر َألن
وكَذَِلك روح اِهللا وحده هو الَّذي . فَِإن روح اِإلنْسانِ الَّذي داخلَه هو وحده يعرِفُ فكْر ذَِلك اِإلنْسان١١ِ .اِهللا

كَي نَعرِفَ اُألمور الَّتي ونَحن لَم نَحصْل علَى روحِ هذَا الْعالَمِ، بِل الروحِ الَّذي من اِهللا، ِل١٢. يعرِفُ فكْر اِهللا
فَنَشْرح اُألمور . فَنَتَحدثُ عنْها بِكَالمٍ نَتَعلَّمه من الروحِ الْقُدوسِ، ولَيس من حكْمة النَّاس١٣ِ. َأنْعم بِها اُهللا علَينَا

ينيوحةَ ِلَألشْخَاصِ الريوح١٤. الر انا اِإلنْسا َأمَأنَّه تَبِرعي وحِ اِهللا، َألنَّهر ني مالَّت ورُل اُألمقْبفَال ي ،وِينْيالد
اءا. غَبتَهيمق زيمي َأن نَهكمي اِهللا ِلكَي وحر يهف كُوني َأن دالب ا، َألنَّههمفْهي َأن رقْدال ي وه١٥. و انفَاِإلنْس



من عرفَ فكْر اِهللا : "والْكتَاب يقُوُل١٦. حي يمكنُه َأن يقَيم كُلَّ شَيء، َأما هو فَال يخْضع ِلتَقْييمِ اآلخَرِين لَهالرو
  .َأما نَحن فَلَنَا فكْر الْمسيحِ" ِليرشده؟

 

 أنتم أطفال

٣ 

١َأقْد ي، لَمتخْوا اذَا ييحِِلهسانِ بِالْمي اِإليمكََأطْفَاٍل ف ،ينوِينْيْل كَدب ينيوحكََأشْخَاصٍ ر كُمُأكَلِّم َأن ٢. ر تُهما قَدفَم
امِ الْقَوِييبِ، ال كَالطَّعلنِ الْحكَاللَّب وه لَكُم .امِ، بلَى َأكِْل الطَّعع رِينتَكُونُوا قَاد لَم َألنَّكُم ،رِينقَاد رغَي َأنْتُم ْل ِلآلن

٣ينوِينْيد ازِلْتُمم ي النَّاسِ؟ . َألنَّكُماقكَب فُونرتَتَصو ينوِينْيد َأال تَكُونُون ،امصخو دسح يكُمف كَان ِإن ٤َألنَّه َألنَّه
داحقُوُل وا يمنْدع :آخَرو ،ولُسب عي النَّاسِ؟: َأنَا ماقكَب َأال تَكُونُون ،لُّوسَأب عَأنَا م 

 نحن مجرد خدام

وكُلٌّ منْهما يخْدم حسب . فَمن هو َأبلُّوس؟ ومن هو بولُس؟ هما خَادمانِ اهتَديتُم بِواسطَتهِما ِإلَى اِإليمان٥ِ
ِإذَن ال ٧. فََأنَا زرعتُ، وَأبلُّوس سقَى، لَكن اَهللا هو الَّذي جعَل الزرع ينْمو٦.  لَه الْمسيحالْمسُئوِلية الَّتي َأعطَاها

نْهما سينَاُل وكُلٌّ م. وال يوجد فَرقٌ بين الزارِعِ والساقي٨. الزارِع يهم، وال الساقي يهم، بِل اُهللا الَّذي ينَمي
بِهتَع بسح الْخَاص هراِهللا٩. َأج بِنَاءقُْل اِهللا وح َأنْتُماِهللا، و ةمدي خا فعُل ممنَع نفَنَح.  

  عيسى هو األساس
١٠استُ اَألسعضَأنَا و ،اِهللا علَي ةمعِل نبِفَضو نبي آخَرسٍ خَبِيرٍ، ونْدهثَْل ماسِمذَا اَألسلَى هلَى . ي عع جِبفَي

ال يقْدر َأحد َأن يضع َأساسا غَير اَألساسِ الَّذي وضعه اُهللا، َأي عيسى ١١. كُلِّ واحد َأن ينْتَبِه كَيفَ يبني
ن ذَهبٍ وفضة وحجارة كَرِيمة، َأو من خَشَبٍ وقَشٍّ فَِإن كَان واحد يبني علَى هذَا اَألساسِ بِنَاء م١٢. الْمسيحِ
. فَِإن النَّار في ذَِلك الْيومِ تَكْشفُه، وتُبين قيمةَ عمِل كُلِّ واحد. َألن يوم الدينِ يبينُه. فَسيظْهر عملُه١٣وتبنٍ، 

١٤لُهمقَى عبي نافَمرنَاُل َأجي ،نَاهي ب١٥.  الَّذراَألج رخْسي ،لُهمتَرِقُ عحي نمو . كُوني نَّهو، لَكنْجي هنَفْس وه
رِيقح طسو نم بره داحكَو.  

 أنتم بيت اهللا

َألن بيتَ . فَِإن كَان واحد يخْرِب بيتَ اِهللا، يهلكُه اُهللا١٧ َأال تَعلَمون َأنَّكُم بيتُ اِهللا وَأن روح اِهللا ساكن فيكُم؟١٦
َأنْتُم وهو ،سقَداِهللا م.  

١٨هنَفْس نْكُمم دَأح عخْدفَال ي .َأن جِبا، فَينْيالد هذه ةكْمبِ حسبِح يمكح َأنَّه ظُني نْكُمم داحو كَان ا ِإنغَبِي يرصي 
اُهللا يمسك : "فَالْكتَاب يقُوُل. َألن ما يعتَبِره هذَا الْعالَم حكْمةً، هو غَباء في نَظَرِ اِهللا١٩. ِلكَي يكُون حكيما بِحقٍّ

مكْرِهبِم اءكَما٢٠." الْحضقُوُل َأييكَ: "والْح رِفُ َأفْكَارعةٌاُهللا يها تَافَأنَّه لَمعيو ،اء٢١." م رفْتَخال ي َأن جِبي ِإذَن



سواء بولُس َأو َأبلُّوس َأو بطْرس، َأوِ الْعالَم َأوِ الْحياةُ َأوِ الْموتُ، َأوِ ٢٢: َألن كُلَّ شَيء هو لَكُم. َأحد بِالنَّاسِ
تَقْبسَأوِ الْم راضالْح٢٣. ُل، الْكُلُّ لَكُمي ِللَّهنْتَمي يحسالْميحِ، وسِللْم ونتَنْتَم َأنْتُمو.  

  
 رسل المسيح

٤ 

فَالْمطْلُوب من هُؤالء الْوكَالء َأن يكُونُوا ٢. يجِب َأن يعتَبِرنَا النَّاس خُدام الْمسيحِ ووكَالء علَى َأسرارِ اِهللا١
ُأم٣. نَاءةشَرِيب ةكَمحم َأي َأو ي َأنْتُمونباستُح كُنْتُم ا ِإندي َأبنمها َأنَا فَال يي. َأمنَفْس باسْل ِإنِّي ال ُأح٤. ب ِإن

 وه يحسِل الْمب ،رِيءي َأنِّي بنعذَا ال يه نلَك ،ءي شَيي فنلُوميرِي ال يميضنباسحي يوا ٥. الَّذكُمال تَح ِإذَن
يحسالْم يْأتي َل َأنانِ، قَبَل اَألوالْقُلُوبِ. قَب اتين ظْهِريي الظَّالمِ، وف يا خَففُ مكْشيس وُل كُلُّ . فَهصحي بِذَِلك

  .واحد علَى الْمديحِ الَّذي يستَحقُّه من اِهللا
َأنَا يا اخْوتي، قَدمتُ نَفْسي وَأبلُّوس كَمثَاٍل ِلفَاِئدتكُم، ِلكَي تَتَعلَّموا من حالَتنَا َأن ال يخْرج َأحد عن قَواعد ف٦َ

،اءرِيبخَ بِالْكنْتَفوِل فَياآلخَرِ اُألص دض داحفِّ وي صف بزتَحي٧. ويم نفَم ،كنْدا ع؟ كُلُّ مرِكلَى غَيَأنْتَ ع كز
اُهللا لَك طَاه؟. َأعطَ لَكعي لَم كََأنَّه راذَا تَفْتَخمفَل ،لَك يطُأع قَد كَان ِإنو  

يبدو ٩! وكًا فعال، ِلكَي نَشْتَرِك معكُم في الْملْكويا لَيتَكُم كُنْتُم ملُ! َأنْتُم شَبِعتُم واغْتَنَيتُم وَأصبحتُم ملُوكًا بِدوننَا٨
َألنَّنَا صرنَا منْظَرا ِللْعالَمِ، . َأن اَهللا عرضنَا نَحن الرسَل، في مؤَّخَّرة الْموكبِ كََأنَّه محكُوم علَينَا بِاِإلعدامِ

نَحن ضعفَاء، وَأنْتُم . حن َأغْبِياء في سبِيِل الْمسيحِ، وَأنْتُم عقَالء بِانْتماِئكُم ِللْمسيحِن١٠َ. ِللْمالِئكَة والنَّاسِ معا
اءَأقْوِي .ونتَقَرحم ننَحو ،ونمكَرم ١١. َأنْتُمبروالض يرالْعطَشَ والْعو وعي الْجاننُع ننَح ،اآلن دِلحدالتَّشَرو  .

. يفْتَرى علَينَا فَنَتَكَلَّم بِلُطْف١٣. نُضطَهد فَنَحتَمُل. نُشْتَم فَنُبارِك. نَتْعب ونَشْتَغُل بَِأيدينَا ِلنَحصَل علَى معيشَتنَا١٢
 الَةثُْل زِبمعِ، وتَمجالْم ثَالَةثُْل حم نمِ، نَحوالْي دالَمِِلحالْع.  

١٤اءبي اَألحالدَأو َألنَّكُم كُمحْل َألنْصب ،ُأخْجِلَكُم ذَا ال ِلكَيه ي ١٥. َأنَا َأكْتُبف دشرم ةُ آالفشَرع لَكُم كَان فَلَو
ونيركَث اءآب لَكُم سلَي نيحِ، لَكسالْم طَرِيق !ِإلَى اِإليم تُكُمبَأنَا َأنْج تُكُمشَّرـى َألنِّي َأنَا بيسيحِ عسانِ بِالْم

هو ابني الْحبِيب . وهذَا هو السبب َأنِّي َأرسلْتُ لَكُم تيموتَاوس١٧. ِلذَِلك َأرجوكُم َأن تَقْتَدوا بِي١٦. بِاِإلنْجِيِل
ذَكِّري وهو ،يحسالْم عتْبي يالَّذ ينيحِ اَألمسي ِللْمي تَنْتَمالَّت ةيددالْج اةيي الْحا فهلَيع يري َأسِئ الَّتادببِالْم كُم

  .عيسـى، والَّتي ُأعلِّم بِها الْمْؤمنين في كُلِّ مكَانٍ
١٨بِالْك خُوننْتَفي ِلذَِلك ،كُمنْدع رضَأح َأنِّي لَن ظُني كُمضعباءرِي١٩. ب ى ِإنا، فََأرقَرِيب رضَأحاِهللا س يَئةشنِّي بِملَك

ماذَا تُرِيدون ٢١. َألن مملَكَةَ اِهللا لَيستْ كَالما بْل قُوة٢٠ً! كَان هُؤالء الْمتَكَبرون عنْدهم قُوةٌ َأم ِإنَّه مجرد كَالمٍ
رضَأح ؟ َأن؟ِإذَنوحِ اللُّطْفرو ةبحبِالْم ا، َأمصبِع كُمِإلَي   

 



 افصلوا الزاني

٥ 

١كُمنْدزِنًى ع دوجال يعف ي َأنَّهلَغَنب !ونيثَنتَّى الْوح هبتَكرزِنًى ال ي وهو :َأةَ َأبِيهرام راشعي نْكُمٌل مج٢! ر عمو
كَان يجِب َأن تَحزنُوا جِدا، وَأن الرجَل الَّذي ارتَكَب هذَا الْفعَل ينْزع من ! لْتُم منْتَفخين ومتَكَبرِينذَِلك َأنْتُم مازِ

كُمنيوح٣ِ. ببِالر كُمعم ودجومِ، ِإال َأنِّي مبِالْجِس نْكُمع َأنِّي غَاِئب عا َأنَا، فَمي . َأملَى الَّذي عكْمتُ حردَأص قَدو
فَعنْدما تَجتَمعون معا بِاسمِ سيدنَا عيسـى، وَأنَا معكُم بِالروحِ، وقُوةُ ٤: ارتَكَب هذَا كَما لَو كُنْتُ موجودا فعال

الرجُل ِإلَى الشَّيطَانِ، ِلتَهلك طَبِيعتُه الدنْيوِيةُ، ِلكَي تَنْجو روحه يجِب َأن يسلَّم هذَا ٥سيدنَا عيسـى في وسطنَا، 
  .في يومِ مولَانَا عيسى

وا عنْكُم الْخَميرةَ ِإذَن َأبعد٧. َأنْتُم تَعلَمون َأن خَميرةً صغيرةً تُخَمر الْعجِين كُلَّه. ال يصح لَكُم َأن تَفْتَخروا٦
 يجِب َأن ٨. َأنْتُم فَطير، َألن حمَل الْفداء َأيِ الْمسيح، قُدم ضحيةً نيابةً عنَّا. الْقَديمةَ، ِلكَي تَكُونُوا عجِينًا جديدا

  . الشَّر والْفَساد، بْل بِفَطيرٍ لَيس فيه خَميرةٌ، فَطيرِ النَّقَاء والْحقِّنَحتَفَل بِالْعيد، ال بِخُبزٍ فيه خَميرةٌ قَديمةٌ، خَميرةُ
٩ ،نَاةالز عطُوا مال تَخْتَل ي َأنالَتي رِسف تُ لَكُما كَتَب١٠لَم نَاةز نا، منْيالد هذي هارِ فكُلَّ اَألشْر دَأقْص َأكُن لَم

طَمونَاماَألص وندبعي نمو ينغَشَّاشو يناع .كُلِّه شَرِيعِ الْبتَمجالْم نم ونجتَخْر ي َأنَّكُمنعذَا يِإال فَهْل َأنَا ١١. وب
َأو اعطَم انٍ َأوز وا هنَميب نْؤمم قُوُل ِإنَّهي نم عطُوا مال تَخْتَل َأن دَأقْص َأو كِّيرس َأو شَتَّام َأو نَاماَألص دبعي 

وعلَى كُلِّ حاٍل َأنَا لَيس من حقِّي َأن ُأحاسب الَّذين هم ١٢. فَمثُْل هذَا الشَّخْصِ يجِب َأن ال تَْأكُلُوا معه. سراقٌ
اعزِلُوا . َألن الَّذين هم خَارِجها سيحاسبهم اُهللا١٣.  فَيجِب َأن تُحاسبوهم َأنْتُمَأما الَّذين داخلَها. خَارِج ُأمة الْمسيحِ

كُمنيب نم دالْفَاس ذَا الشَّخْصه.  
 

 المؤمنين القضايا بين

٦ 

ن يقَاضيه عنْد غَيرِ الْمْؤمنين بدال من َأن يذْهب ِإلَى ِإن كَان واحد فيكُم لَه شَكْوى ضد َأخٍ آخَر، فَهْل يتَجرُأ َأ١
َأال تَعلَمون َأن الْمْؤمنين سيحاكمون الْعالَم؟ فَِإن كُنْتُم ستُحاكمون الْعالَم، ِإذَن بِالتَّْأكيد يمكنُكُم َأن ٢الْمْؤمنين؟ 
وَأنْتُم تَعلَمون َأيضا َأنَّنَا سوفَ نُحاكم الْمالِئكَةَ، فَبِاَألولَى َأن نَحكُم في قَضايا هذه ٣.  الْقَضايا الْبسيطَةتَحكُموا في

اةي٤. الْحاةلَى قُضع ونَهرِضْل تَعفَه ،اةيالْح هذورِ هي ُأمالفٌ فخ نَكُميب كَان يحِ فَِإنسةُ الْمُأم مُل لَهمال تَع 
هْل يقَاضي اَألخُ َأخَاه عنْد غَيرِ ٦َأال يوجد بينَكُم واحد حكيم يقْدر َأن يقْضي بين اِإلخْوة؟ ! يا لَلْعار٥ِاعتبارا؟ 
  الْمْؤمنين؟



٧لُّ عدي نَكُميا بايقَض ودجو اِإنامتَم لْتُمفَش لَى َأنَّكُم . س؟ َألَيوكُملُبسي َأن لُوناذَا ال تَقْب؟ ِلمالظُّلْم لُونتَماذَا ال تَحِلم
  !لَكن َأنْتُم تَظْلمون وتَسلُبون حتَّى اخْوتَكُم الْمْؤمنين٨هذَا َأفْضَل؟ 

فَال تَنْخَدعوا، ال الْفَاسقُون، وال الَّذين يعبدون . ه ال نَصيب ِلَألشْرارِ في مملَكَة اِهللاَأنْتُم بِال شَك تَعلَمون َأن٩َّ
 ،يالشُّذُوذَ الْجِنْس ونارِسمي ينال الَّذو ،ونراهال الْعنَاةُ، وال الزو ،نَام١٠اَألصاعال الطَّمو ،ارِقُونال السو ،ون

ولَقَد كَان ١١. وال السكِّيرون، وال الشَّتَّامون، وال الساِلبون، ال َأحد من كُلِّ هُؤالء لَه نَصيب في مملَكَة اِهللا
اِلحص كُمرتَباعو لَه كُمصخَصو كُمراَهللا طَه ناِل، لَكالْح هذلَى هع نْكُمم ضعـى بيسنَا عديمِ ساس ةبِقُو ين

 .الْمسيحِ وبِروحِ ِإلَهِنَا
 نحن بيت للروح القدوس

١٢نْفَعي ءكُلُّ شَي سلَي نالٌل ِلي، لَكح ءكُلُّ شَي . َأن ءِلشَي حمَأس نِّي لَنالٌل ِلي، لَكح ءكُلَّ شَي َأن عفَم
َأما جِسم اِإلنْسانِ فَلَيس ِللزنَى، بْل . ام ِللْبطْنِ والْبطْن ِللطَّعامِ، لَكن اَهللا سيبِيد كُلا منْهماالطَّع١٣. يستَعبِدني

يح من الْموت، سيقيمنَا وِإن اَهللا الَّذي َأقَام الْمس١٤. ِلخدمة الْمسيحِ، والْمسيح هو الَّذي يشْبِع احتياجات الْجِسمِ
هترا بِقُدضَأي ننَح.  

١٥ َأةربِام دا تَتَّحلَهعَأجيحِ وسالْم اءضآخُذَ َأع َأن حصْل ييحِ؟ فَهسي الْمف اءضَأع يه كُمامسَأج َأن ونلَمَأال تَع
يصير : "َألن الْكتَاب يقُوُل. تَعلَمون َأن من يقْتَرِن بِعاهرة، يصير معها واحدافََأنْتُم ١٦! عاهرة؟ ال سمح اُهللا

  .َأما الَّذي يتَّحد مع الْمسيحِ، فَيصير معه روحا واحدا١٧." االثْنَانِ واحدا
خْرى يرتَكبها اِإلنْسان هي خَارِج جِسمه، َأما الَّذي يزني فَهو يذْنب في حقِّ كُلُّ خَطيَئة ُأ! اُهربوا من الزنَى١٨

هم١٩. جِستُملَس ؟ فََأنْتُماُهللا لَكُم طَاهي َأعالَّذو يكُمنِ فاكوسِ السوحِ الْقُدتٌ ِللريب وه كُممجِس َأن ونلَملْكًا َأال تَعم 
 .َألنَّه اشْتَراكُم بِثَمنٍ، ِإذَن َأكْرِموا اَهللا في َأجسامكُم٢٠ِهللا،  َألنْفُسكُم بْل

 

 المؤمنون والزواج

٧ 

١جوتَزال ي ِل َأنجِل ِللراَألفْض نا، فَمنْهع تُمي كَتَباِئِل الَّتسا بِشَْأنِ الْمَأمف٢ً. وخَو نلَكِلكُلِّ و كُننَى، ِليالز نا م
وعلَى الرجـِل َأن يعطـي امرَأتَه حقَّهـا كَزوجـة، وكَذَِلك الْمرَأةُ ٣. رجٍل امرَأتُه، وِلكُلِّ امرَأة رجلُها

وكَذَِلك الزوج . ةُ علَى جِسمهـا َألنَّه ِلزوجِهـافَالزوجـةُ لَيس لَهـا السلْطَـ٤. تُعطـي رجلَها حقَّه كَزوجٍ
هـتجوِلز َألنَّه هـملَى جِسلْطَـةُ عالس لَه س٥. لَي ِإال ِإذَا كَان ،ـهنَفْس نع ا اآلخَـركُمـدَأح نَعمفَال ي

ثُم بعد ذَِلك تَرجِعانِ ِإلَى الْعالقَة الزوجِية معا ِلكَي ال . فَرغِ ِللصالةبِاتِّفَـاق، وِلفَـتْرة محـدودة، بِقَصـد التَّ
فََأنَا َأتَمنَّى لَو كَان ٧. َأقُوُل لَكُم هذَا، علَى سبِيِل اِإلذْنِ ال اَألمر٦ِ. يغْرِيكُما الشَّيطَان بِسببِ عدمِ ضبط النَّفْسِ



ميجثْلالنَّاسِ م ةٌ . يعبهوم لَه آخَرةُ، وبهوالْم هذه لَه داحاِهللا، فَو نْدع نم ةٌ بِهةٌ خَاصبهوم لَه داحكُلَّ و نلَك
  .ُأخْرى

لَكن ِإن لَم يمكنْهم َأن يضبِطُوا ٩. وا مثْليوَأقُوُل ِلغَيرِ الْمتَزوجِين واَألرامِل ِإنَّه من اَألفْضِل لَهم َأن يبق٨َ
َأما الْمتَزوجون، فَُأوصيهِم، في ١٠. َألن الزواج َأفْضُل من التَّحرق بِالشَّهوة. َأنْفُسهم، فَيجِب َأن يتَزوجوا

وِإن كَانَتْ تَتْركُه، ١١. يجِب َأن ال تَتْرك الْمرَأةُ رجلَها:  ما علَّم بِه الْمسيحالْحقيقَة هذَا لَيس كَلَامي َأنَا، بْل
  .ويجِب علَى الرجِل َأن ال يطَلِّقَ امرَأتَه. فَيجِب َأن تَبقَى غَير متَزوجة، َأو تُصاِلح رجلَها

ِإن كَان واحد مْؤمن لَه زوجةٌ غَير مْؤمنَة، : ذين لَم يتَحدثْ الْمسيح في قَضيتهِم، َأقُوُل َأنَا لَهمَأما الْباقُون، ال١٢َّ
 يرضى َأن يعيشَ وِإن كَانَتْ واحدةٌ لَها زوج غَير مْؤمنٍ، وهو١٣. وهي تَرضى َأن تَعيشَ معه، فَال يطَلِّقْها

ا، فَال تُطَلِّقْههع١٤. منَةْؤمالْم هَأترِل امَأج نم كارتَبنِ يْؤمالْم رغَي جوالز َألن . كارتَتَب نَةْؤمالْم رةَ غَيجوالزو
َأما ِإن كَان ١٥. اركين، لَكن في الْحقيقَة هم مباركُونوِإال يكُون اَألوالد غَير مب. من َأجِل رجلها الْمْؤمنِ

في هذه الْحالَة يكُون الطَّرفُ الْمْؤمن غَير . الطَّرفُ غَير الْمْؤمنِ ال يرضى بِهذَا، ويرِيد َأن ينْفَصَل فَلْينْفَصْل
َألنَّه من يعلَم َأيتُها الزوجةُ الْمْؤمنَةُ، ١٦. كن اَهللا دعانَا نَحن الْمْؤمنين ِلنَعيشَ في سالمٍلَ. خَاضعٍ ِلرِباط الزواجِ

ا تَكُونمبر ،نْؤمالْم جوا الزهَأي لَمعي نم؟ وكجوز ونْجي ي َأنف ببالس َأنْت ينا تَكُونمبر ي َأنف ببَأنْتَ الس 
  تَنْجو زوجتُك؟

  الظروف االجتماعية
لَكن كُلَّ واحد يجِب َأن يتَصرفَ في الْحياة حسب الْموهبة الَّتي َأعطَاها لَه الْمسيح، والْحالَة الَّتي دعاه فيها ١٧
هْل واحد دعي وهو مخْتُون؟ ِإذَن فَال يحاوِْل َأن يزِيَل عالمةَ ١٨.  كُلِّ الْمْؤمنينهذَا ما َأفْرِضه علَى. اُهللا

هتَانخ .خْتَني اوِْل َأنحخْتُونٍ؟ فَال يم رغَي وهو يعد داحْل وي١٩. هخْتُونم رغَي َأو ينخْتُونكُنَّا م ِإن مهفَال ي  ،ن
هْل ٢١. يجِب َأن يبقَى كُلُّ واحد علَى الْحاِل الَّتي كَان علَيها حين دعاه اُهللا٢٠. ِإنَّما الْمهِم هو الْعمُل بِوصايا اِهللا

كمهاُهللا؟ فَال ي اكعا دا لَمدبا، . كُنْتَ عرح يرتَص َأن كَنَكْل ِإذَا َأمةَبصمِ الْفُر٢٢. فَاغْتَن ينا حدبكُنْتَ ع ِإن ِلَأنَّه
يَئةالْخَط ةقُو نتَ مررتَح فَقَد ،يحسالْم اكعد .ا لَهدبتَ عرص فَقَد ،يحسالْم اكعد ينا حركُنْتَ ح ِإن٢٣. و لَقَد

كُلُّ واحد منْكُم، يا اخْوتي يجِب َأن يبقَى مع اِهللا علَى الْحاِل ٢٤.  عبِيدا ِللنَّاسِاشْتَراكُم اُهللا بِثَمنٍ، فَال تَصيروا
اهعا دمنْدا عهلَيع ي كَانالَّت. 

 غير المتزوجين

لَكن حيثُ َأنَّه َأعطَاني حكْمةً يمكنُكُم َأن . َأما بِشَْأنِ غَيرِ الْمتَزوجِين، فَلَيس عنْدي وصيةٌ لَهم من الْمسيح٢٥ِ
هْل َأنْتَ ٢٧. فََأقُوُل ِإنَّه بِسببِ الضيق الْحاِلي يكُون من اَألفْضَل َأن يبقَى كُلُّ واحد علَى حاِله٢٦تَثقُوا فيها، 

َأن ال تَطْلُب ؟ ِإذَنةجوتَبِطٌ بِزرامنْهَل عةً.  تَنْفَصجوز ال تَطْلُب ؟ ِإذَنةجوبِز تَبِطرم رْل َأنْتَ غَي٢٨. ه ِإن نَّكلَك



حياة، لَكن الَّذين يتَزوجون يالقُون متَاعب في الْ. وِإن تَزوجت الْفَتَاةُ، فَهِي ال تُخْطيء. تَزوجتَ، فََأنْتَ ال تُخْطُئ
  .وَأنَا ُأرِيد َأن ُأوفِّر علَيكُم هذَا

ِإذَن من اآلن يجِب َأن يكُون الَّذين لَهم زوجاتٌ . اخْوتي، ِإنِّي َأقْصد َأن َأقُوَل ِإن الْوقْتَ َأصبح قَصيرا جِدا يا٢٩
اتجوبِال ز م٣٠. كََأنَّهبي ينالَّذوكُونبال ي مكََأنَّه كُون .ونحفْرال ي مكََأنَّه ونحفْري ينالَّذو . مكََأنَّه ونشْتَري ينالَّذو

كُونلم٣١. ال يلُونامتَعال ي ما كََأنَّهنْيالد هذورِ هي ُأمف لُونامتَعي ينالَّذاِئ. وا زنْيالد هذه اَألنيها فلَةٌ بِكُلِّ م.  
َأما الْمتَزوج فَيهتَم بُِأمورِ ٣٣. غَير الْمتَزوجِ يهتَم بُِأمورِ الْمسيحِ، َألنَّه يرِيد َأن يرضيه. ُأرِيدكُم َأن ال تَقْلَقُوا٣٢

تَهجوز يضري َأن رِيدي ا، َألنَّهنْي٣٤. الدنِفَاهياهي اتِّجشَتَّتٌ فم هاممت . اءذْرَأوِ الْع ةجوتَزالْم رَأةُ غَيرالْم كَذَِلك
ا، َألنَّها َأما الْمتَزوجةُ فَهِي تَهتَم بُِأمورِ الدنْي. تَهتَم بُِأمورِ الْمسيحِ، وتَرغَب في َأن تَكُون مكَرسةً لَه جِسما وروحا

َأنَا َأقُوُل هذَا ال ِلكَي ُأقَيد من حريتكُم، بْل ِلفَاِئدتكُم، ِلكَي تَعملُوا ما يليقُ وتَخْدموا ٣٥. تُرِيد َأن تُرضي زوجها
اكبتار وند يحسفُ ب٣٦ِ. الْمرتَصال ي ى َأنَّهري داحو كَان ةٌ، ِإنحامج تَهوشَه َأنو ،هتيبخَط ونَح ةيملس طَرِيقَة

وَأما من يصمم في فكْرِه َأن الَ يتَزوج، ٣٧. نَعم، فَلْيعمْل ما يرِيد، لَيس في هذَا خَطٌَأ. ِإذَن ال بد من الزواجِ
 هنَفْس نم كِّنتَمم وهونسُل َأحفْعفَي ،هتيبخَط نم جوتَزي َأن طَّرضم رغَينًا، ٣٨. وسْل حفْعي جوتَزي نم ،ِإذَن

نسْل َأحفْعي جوتَزال ي نمو.  
رةً يحقُّ لَها َأن تَتَزوج من تُرِيد، من لَكن ِإن ماتَ زوجها، تَصير ح. الزوجةُ مرتَبِطَةٌ بِزوجِها مادام حيا٣٩

وَأعتَقد َأنِّي َأقُوُل هذَا بِروحِ . لَكن في رْأيي َأنَّها تَكُون َأكْثَر سعادةً ِإن بقيتْ علَى حاِلها٤٠. بينِ الْمْؤمنين فَقَطْ
 .اِهللا
 

 لألصنام التي تقدم الضحايا

٨ 

لَكن الْمعرِفَةَ تَجعُل النَّاس ينْتَفخُون . ما بِشَْأنِ اللَّحمِ الَّذي يقَدم ِلَألصنَامِ، فَنَحن نَعلَم َأنَّنَا كُلَّنَا عنْدنَا معرِفَةٌوَأ١
َأما اُهللا ٣.  شَيًئا، فَهو في الْحقيقَة ال يعرِفُ كَما يجِبفَِإن ظَن واحد َأنَّه يعرِف٢ُ. بِالْكبرِياء، َأما الْمحبةُ فَتَبني

هبحي نرِفُ معفَي.  
ه ِإال ال ِإلَ. نَحن نَعلَم َأن الصنَم لَيس ِإلَها لَه وجود في الْعالَمِ: ِإذَن بِشَْأنِ اَألكِْل من اللَّحمِ الَّذي يقَدم ِلَألصنَام٤ِ

لَكن ٦! السماء َأو علَى اَألرضِ ما يزعم النَّاس َأنَّهم آِلهةٌ، وما َأكْثَر تلْك اآلِلهةَ واَألرباب فَِإن كَان في٥. اُهللا
هلا َألجينَح ننَحو ،ءخَاِلقُ كُلِّ شَي اَألب وه ،داحو لَنَا ِإال ِإلَه سي .لَيالَّذ يحسى الْميسع وه ،داحو ديلَنَا سو 

  .بِواسطَته خَلَقَ اُهللا كُلَّ شَيء، وهو يعطينَا الْحياةَ
 عنْدما يْأكُلُون من فَبعض النَّاسِ تَعودوا علَى اَألصنَامِ، ِلدرجة َأنَّهم ِلحد اآلن. لَكن لَيس كُلُّ واحد يعرِفُ هذَا٧

ِإال َأن الطَّعام ٨. وَألن ضميرهم ضعيفٌ، يشْعرون َأنَّهم تَنَجسوا. ذَِلك اللَّحمِ، يعتَبِرون َأنَّه مقَدم ِإلَى صنَمٍ فعال



لَكنِ انْتَبِهوا ٩. وِإن كُنَّا نَْأكُُل ال نَزِيد في شَيء. نَنْقُص في شَيءفَِإن كُنَّا نَرفُض َأن نَْأكَُل ال . ال يقَربنَا ِإلَى اِهللا
يفعِللض ةثْرع ببس هذه تُكُميرح ١٠. ِلَئال تَكُون باحا صَأنْتَ ي اكريفٌ، يعض هيرمض داحو كَان فَِإن

ا تَْأكُُل فاِلسج ،رِفَةعنَامِالْمِلَألص مقَدي يمِ الَّذاللَّح نْأكُُل ميُأ ورتَجي نَامِ، فَِإنَّهِلَألص دبع١١. ي م رِفَتُكعم فَتَكُون
هلَأج نم يحساتَ الْمم قَدو َأخُوك َأنَّه عيفُ، معالض ذَا الشَّخْصه كلهي ي َأنف ببالس ي١٢. َأنْتَ ه ا َأنَّكُمبِمو

ِإذَن ِإن كَان الطَّعام يتَسبب ١٣. تُخْطُئون ِإلَى اخْوتكُم وتَجرحون ضميرهم الضعيفَ، فََأنْتُم تُخْطُئون ِإلَى الْمسيحِ
  . يسقُطُفي َأن يسقُطَ َأخي، فَلَن آكَُل اللَّحم َأبدا ِلكَي ال َأجعَل َأخي

 

 اِإلنجيل حقوق خادم

٩ 

١روٌل! َأنَا حسَأنَا ر !ي لَهتمدخ رثَم َأنْتُملَانَا، ووى ميستُ عَأيلَى ٢. َأنَا رفَع ،رِكُموال ِلغَيسر َأكُن لَم تَّى لَوح
وٌل لَكُمسذَ. اَألقَلِّ َأنَا رهيحِ وسِللْم ونتَنْتَم وٌلَأنْتُمسلَى َأنِّي رِليٌل عا د.  

َألَيس لَنَا الْحقُّ في َأن نَحصَل علَى طَعامنَا وشَرابِنَا من الْخدمة؟ ٤: هذَا هو دفَاعي لَدى الَّذين ينْتَقدونَني٣
َأم َأنَا ٦رِنَا، كَما يعمُل باقي الرسِل واخْوةُ السيد وبطْرس؟ َألَيس لَنَا الْحقُّ في َأن تُرافقَنَا زوجةٌ مْؤمنَةٌ في َأسفَا٥

من يخْدم كَجنْدي علَى نَفَقَته الْخَاصة؟ ومن يزرع ٧وبرنَابا وحدنَا فُرِض علَينَا َأن نَشْتَغَل بَِأيدينَا ِلنَكْسب رِزقَنَا؟ 
  ةً وال يْأكُُل من ثَمرِها؟ ومن يرعى قَطيعا وال يتَغَذَّى بِلَبنِ الْقَطيعِ؟حديقَ

٨ءالشَّي قُوُل نَفْسا يضَأي تَابِل الْكب ،هدحو شَرِيالْب قنْطلَى الْمع دتَنذَا َأنَا ال َأسي هف٩. و اةري تَوف درو فَقَد
َأم َأنَّه في الْحقيقَة يقُوُل هذَا من َأجلنَا نَحن؟ ١٠هِل اُهللا تَهمه الثِّيران؟ ." ال تَسد فَم الثَّورِ وهو يدرس": موسى

سردي ارِسالدو ،ضثُ اَألررحارِثَ يالْح َأن نَاهعمنَا، ولَأج نم كْتُوبذَا مه ،منَع هنْدا عمنْهكُلٌّ مو ،وببالْح 
الْغَلَّة نم يبِهلَى نَصَل عصحي ي َأنٌل ف١١. َأم دصنَح ا َأنيركَث كُونْل يةً، فَهيوحر كَاترب نَا لَكُمعركُنَّا ز فَِإن

لْحقُّ في َأن يحصلُوا علَى بركَات مادية منْكُم، ِإذَن نَحن بِاَألولَى وِإن كَان غَيرنَا لَهم ا١٢منْكُم بركَات ماديةً؟ 
  .لَكنَّنَا لَم نُطَاِلب بِحقِّنَا، بْل بِالْعكْسِ، نَحن نَحتَمُل كُلَّ شَيء ِلكَي ال نُعطَِّل ِإنْجِيَل الْمسيحِ. نَكُون َأحقَّ

١٣لَمتَع َأنْتُمتيابِينِ الْبقَر نم هِمقلَى رِزع لُونصحاِهللا، ي تيي بف ونمخْدي ينالَّذ َأن ون . نْدع ونمخْدي ينالَّذو
نَاكه مي تُقَدالَّت اترالْخَي نم يبِهِملَى نَصع لُونصحانِ، يبالْقُر ةنَص١٤. مَأي يحسالْمو  ينالَّذ َأن را َأمض

وال . لَكنِّي لَم َأستَعمْل َأي حقٍّ من هذه الْحقُوق١٥. يبشِّرون بِاِإلنْجِيِل يحصلُون علَى رِزقهِم من خدمة اِإلنْجِيِل
ومع ذَِلك ١٦. موتَ علَى َأن يحرِمني َأحد من هذَا االفْتخَارِبْل ِإنِّي ُأفَضُل الْ. َأنَا َأكْتُب هذَا ُألطَاِلب بِشَيء منْها

لَيع وضفْرم اجِبذَا وه بِاِإلنْجِيِل، َألن شِّربَِأنِّي ُأب رَأفْتَخ قُّ َأنِلي الْح سفَلَي . شِّركُنْتُ ال ُأب ُل ِلي ِإنيالْو
لَكن في الْحقيقَة َأنَا . تُ َأقُوم بِهذه الْخدمة بِاخْتيارِي، لَكَان يحقُّ ِلي َأن َأحصَل علَى ُأجرةفَلَو كُن١٧ْ. بِاِإلنْجِيِل



لَيا اُهللا عهعضو ةُئوِليسبِم ْل َأقُومارِي، بيبِاخْت سلَي مذَا؟ ُأ١٨. َأخْدلَى هي عترُأج يا هم َأنِّي ِإذَن يي هترج
 .ُأبشِّر بِاِإلنْجِيِل مجانًا، وال ُأطَاِلب بِحقُوقي الَّتي ِلي كَخَادمٍ ِلِإلنْجِيِل

 صرت للكل كل شيء

١٩ريحِ َأكْبسِللْم حبَأر يعِ ِلكَيمالْج دبي علْتُ نَفْسعنِّي جلَك ،دا َألحدبتُ علَسو رَأنَا ح نٍعكمم د٢٠. د حبَأر ِلكَي
يودهتُ كََأنِّي يرص ،ودهالْي .ةَل الشَّرِيعَأه حبَأر ِلكَيتَ �وتُ تَحَأنِّي لَس عم ،ةِل الشَّرِيعَأه نتُ كََأنِّي مرص ،

ةالشَّرِيع ٢١. نُفُوذص ،ةبِال شَرِيع مه ينالَّذ حبَأر ِلكَياِهللا و نْدع نةً مِلي شَرِيع َأن عم ،ةتُ كََأنِّي بِال شَرِيعر
صرتُ ِللْكُلِّ كُلَّ شَيء ُألنْقذَ بعضهم . وِلكَي َأربح الضعفَاء، صرتُ ضعيفًا٢٢. َألنِّي خَاضع ِلشَرِيعة الْمسيحِ

نَةكمم يلَةسَأنَا ٢٣. بِكُلِّ ووهكَاتري بف يبِلي نَص كُوني بِيِل اِإلنْجِيِل، ِلكَيي سذَا فُل كُلَّ همَأع.  
٢٤ةاِئزبِالْج فُوزي يالَّذ وا فَقَطْ هداحو نلَك ،مكُلُّه ونرجي اةاربي الْمف ينابِقتَسالْم َأن ونلَمتَع ا . َأنْتُمضَأي فََأنْتُم

وهم يفْعلُون ذَِلك ِلكَي يفُوزوا بِِإكْليٍل من . وكُلُّ متَسابِق يقُوم بِتَدرِيبات شَاقَّة كَثيرة٢٥. يجِب َأن تَجروا وتَفُوزوا
َأنَا َأجرِي وِلي هدفٌ َأمامي، وُأالكم ال كَمن ِلهذَا ف٢٦َ. َأما نَحن فَلكَي نَفُوز بِِإكْليٍل يبقَى ِإلَى اَألبد. زهورٍ تَذْبُل

اءوي الْهف رِبض٢٧. ي ري غَيَأنَا نَفْس يرَأص ،اةاربرِي ِإلَى الْمتُ غَيوعا دمدعِإال بو ،هعُأخْضي ومجِس رْل َأقْهب
  .مَؤهٍل لَها

 

 من الماضي خذوا العبرة

١٠ 

وكُلُّهم عبروا في الْبحرِ ٢فَكُلُّهم كَانُوا تَحتَ سحابة تَقُودهم، . د يا اخْوتي، َأن تَفْهموا ما حدثَ آلباِئنَاوُأرِي١
يناِلمرِ سمى. اَألحوسم اعوا َأتْبيرصرِ ِليحي الْبفو ةابحي السوا فغَطَس مك٣ُ. فَكََأنَّهامِ ونَفْسِ الطَّع نَأكَلُوا م ملُّه

 ،ماُهللا لَه طَاهي َأع٤الَّذماُهللا لَه طَاهي َأعابِ الَّذنَفْسِ الشَّر نوا مشَرِبا . وطَاهَأع ةخْرص نم ونبشْركَانُوا ي مَألنَّه
ةُ هخْرالص هذهو ،مقُهافكَانَتْ تُرو ماُهللا لَهيحسالْم ي ٥. يف ينتيقَطُوا مفَس ،مَأكْثَرِه ناُهللا ع ضري لَم ذَِلك عمو

اءرحالص.  
٦مثْلَهم الشَّر ال نَشْتَهِي ةً لَنَا ِإلنْذَارِنَا، ِلكَيربع كُونَل ِليصذَا حا ٧. كُلُّ هكَم ،مهضعَل با فَعكَم نَاماَألص دبفَال نَع

تَابقُوُل الْكي" :حرمِلي قَام ثُم ،بشْريْأكَُل وِلي بالشَّع لَس٨." جمنْهاتَ مفَم ،مهضعَل با فَعنَى كَمبِ الزتَكال نَرو 
٢٣ ٠٠٠ داحمٍ ووي ينِ ا٩. فتَحال نَماتُويالْح ملَكَتْهفََأه ،مهضعَل با فَع١٠. َهللا كَم ،مهضعَل با فَعكَم رال نَتَذَمو

توالْم الكم ملَكَهن١١ِ. فََأهمرِ الزي آخيشُ فنَع ينالَّذ نِإلنْذَارِنَا نَح بكُتةً، وربع كُونِلي مَل لَهصذَا حكُلُّ ه.  
ِإن الْمحن الَّتي َأصابتْكُم، ِإنَّما هي عاديةٌ بِالنِّسبة ١٣. ِإذَن من يظُن َأنَّه ثَابِتٌ، فَيجِب َأن ينْتَبِه ِلَئال يسقُط١٢َ

يدبر لَكُم مع الْمحنَة سبِيَل الْخُروجِ منْها، ِلكَي اُهللا َأمين، وهو لَن يسمح لَكُم بِمحنَة ال تَقْدرون علَيها، بْل . ِللْبشَرِ
 .يمكنَكُم َأن تَحتَملُوها



 األصنام يحذرهم ضد

نْدما نُقَدم ع١٦: َأنَا ُأكَلِّمكُم كَعقَالء، اُحكُموا في ما َأقُوُل١٥. ِلذَِلك يا َأحباِئي، ابتَعدوا عن عبادة اَألصنَام١٤ِ
َألَيس كَذَِلك؟ وَأيضا عنْدما نُقَسم . الشُّكْر علَى كَْأسِ الْبركَة ونَتَنَاوُل منْها، فَنَحن بِذَِلك نَشْتَرِك معا في دمِ الْمسيحِ

فَِإنَّنَا نَحن الْكَثيرِين جِسم واحد، َألن رغيفَ الْخُبزِ ١٧. حِالْخُبز ونَتَنَاوُل منْه، نَحن نَشْتَرِك معا في جِسمِ الْمسي
  .هو واحد، وكُلَّنَا نَشْتَرِك فيه معا

فَما معنَى ١٩. قْديمهاالَّذين يْأكُلُون من الضحايا لَهم رابِطَةٌ مع اِهللا في مكَانِ تَ. تََأملُوا ممارسات بني ِإسراِئيَل١٨
طَبعا ال، بْل ٢٠كَالمي؟ هْل يعني َأن الصنَم هو ِإلَه حقيقي َأو َأن الطَّعام الَّذي يقَدم ِللصنَمِ هو ضحيةٌ حقيقيةٌ؟ 

. وَأنَا ال ُأرِيدكُم َأن تَكُون لَكُم رابِطَةٌ مع الشَّياطينِ. ياطينِ ولَيس ِللهَأعني َأن ضحايا الْوثَنيين ِإنَّما يقَدمونَها ِللشَّ
وال َأن تَشْتَرِكُوا في ماِئدة الْمسيحِ وفي ماِئدة . ال تَقْدرون َأن تَشْربوا من كَْأسِ الْمسيحِ ومن كَْأسِ الشَّياطين٢١ِ
ينِالشَّي٢٢. اطتَهيرغ يرنُث ،لْنَا ذَِلكفَع فَِإن .نْهى منَا َأقْوَأنَّنَا لَس لَمنَع ننَحو.  

  حرية المؤمن ومسئولياته
٢٣نْفَعي ءكُلُّ شَي سلَي نالٌل، لَكح ءكُلُّ شَي .سلَي نالٌل، لَكح ءي كُلُّ شَينبي ءا٢٤. كُلُّ شَيكُلُّ و نْكُمم دح

هدحو لَه سلَيو ِلآلخَرِين رالْخَي يها فى ِلمعسي َأن جِب٢٥. ي ،نْهتَْأكَُل م َأن نُككممِ، ياللَّح وقي سف اعبا يكُلُّ م
يرِكمي ضف شَك كنْدع كُونال ي٢٦. ولَ: " َألنا عكُلُّ مو ضنَا اَألرباِلرهنٍ ٢٧." يْؤمم رغَي داحو اكعد ِإنو

يرِكمي ضف شَك كنْدع كُونال يو ،لَك مقَدا يكُلِّ م نتَْأكَُل م َأن جِبفَي ،بتَذْه َأن َأنْتَ تُرِيدو ،هنْدِلتَْأكَُل ع .
٢٨داحو قَاَل لَك ِإن نقَ: "لَكم امذَا الطَّعنَامِ،هِلَألص مد " ةاحِل رَأج نمو ،كرَأخْب ناةً ِلماعرم نْهفَال تَْأكُْل م

ِلماذَا تُقَيد حريتي بِضميرِ واحد غَيرِي؟ : "ربما تَقُوُل. َأنَا ال َأقْصد ضميرك َأنْتَ، بْل ضميره هو٢٩. الضميرِ
: فَُأجِيبك٣١"  عنْدما آكُُل ذَِلك الطَّعام َأشْكُر اَهللا علَيه، فَلماذَا يلُومني َأحد َألجِل ما َأشْكُر اَهللا علَيه؟وِإن كُنْت٣٠ُ

تَكُن سبب عثْرة َألحد، ال ال ٣٢. ِإن كُنْتَ تَْأكُُل َأو تَشْرب َأو تَفْعُل َأي شَيء آخَر، اعمْل كُلَّ شَيء ِلمجد اِهللا"
َأنَا َأيضا َأعمُل هذَا، ُأحاوُِل َأن ُأرضي الْجميع في كُلِّ ما َأعمُل، وال ٣٣." ِليهودي وال َألجنَبِي وال ِلُأمة اِهللا

  .إقْتَدوا بِي كَما َأقْتَدي بِالْمسيح١ِ: ١١. جميعِ ِلكَي ينْجواَأهتَم بِما فيه مصلَحتي َأنَا، بْل بِما فيه مصلَحةُ الْ
 

 تغطية الرأس وقت العبادة

١١ 

٢ا لَكُمتُهلَّما ساِليمِ كَملَى التَّعع ظُونافتُح َألنَّكُما، واِئمي دونتَذْكُر َألنَّكُم كُمحد٣. ِإنِّي َأمَأن كُموا َألنِّي ُأرِيدمتَفْه 
فَِإن كَان ٤. َأن الَّذي يرَأس الرجَل هو الْمسيح، والَّذي يرْأس الْمرَأةَ هو الرجُل، والَّذي يرَأس الْمسيح هو اُهللا

ر وي هالَّذ يحسالْم هِينى، يغَطم هْأسرُأ وتَنَبي لِّي َأوصُل يجالره٥. ْأس ا ِإنَألنَّه ،كْسِ ذَِلكبِع ْأةُ فَهِيرا الْمَأم
وهي لَيستْ َأفْضَل من واحدة شَعرها . كَانَتْ تُصلِّي َأو تَتَنَبُأ ورْأسها مكْشُوفَةٌ، تُهِين الرجَل الَّذي هو رْأسها



لَكن ِإن كَان من الْعيبِ َأن .  ال تُرِيد َأن تُغَطِّي رْأسها، فَيجِب َأن تَقُص شَعرهافَِإن كَانَت الْمرَأة٦ُ. محلُوقٌ
 ِليعبر َألنَّه مخْلُوقٌ. والرجُل ال يصح لَه َأن يغَطِّي رْأسه٧. تَقُص شَعرها َأو تَحلقَه، ِإذَن يجِب َأن تُغَطِّي رْأسها

هكْرِمينِ اِهللا وِل. عجامِ الرِإلكْر َأةُ فَهِيرا الْمِل٨. َأمجالر نَأةُ مرِل الْمب ،َأةرالْم نم نَعصي ُل لَمجالرو .
ا يجِب علَى الْمرَأة َأن تُغَطِّي رْأسها كَعالمة ِلهذ١٠َ. والرجُل لَم يخْلَقْ َألجِل الْمرَأة، بِل الْمرَأةُ َألجِل الرجِل٩

الِئكَةا ِللْمامرتا احضَأيا، وهلَيا عهلجر لْطَةلَى سِل ١١. عجنِ الري عتَغْنَأةُ ال تَسريحِ، فَالْمسي ِللْما َأنَّنَا نَنْتَمبِمو
لَكن . َألنَّه كَما َأن الْمرَأةَ صنعتْ من الرجِل، فَاآلن يْأتي الرجُل من الْمرَأة١٢. لْمرَأةوالرجُل ال يستَغْني عنِ ا

  .مصدر الْكُلِّ هو اُهللا
ِإن الطَّبِيعةَ نَفْسها تُعلِّمكُم َأن ١٤ الرْأسِ؟ اُحكُموا َأنْتُم َألنْفُسكُم، هْل يصح ِللْمرَأة َأن تُصلِّي ِلله وهي مكْشُوفَة١٣ُ

َألن شَعرها الطَّوِيَل هو بِمثَابة . َأما بالنِّسبة ِللْمرَأة فَهذَا من دواعي الْفَخْرِ لَها١٥. الشَّعر الطَّوِيَل عيب ِللرجِل
طَاءر١٦ِ. غي داحو كَان فَِإن ةادع نال منَا وتادع نم سذَا لَيخَاِلفُ ها يم ذَا الشَّْأنِ، فََأقُوُل ِإنَل بِهادجي َأن يد

  .جماعات الْمْؤمنين بِاِهللا
  عشاء السيد المسيح

َأوُل كُلِّ شَيء، ١٨. ن اجتماعاتكُم تَضر َأكْثَر مما تَنْفَعلَكنِّي ال َأمدحكُم وَأنَا ُأقَدم لَكُم هذه التَّعليمات اآلتيةَ، َأل١٧
امسانْق نَكُميب دوجا، يعم ونعتَمتَج ينح ي َأنَّهلَغَنب . ،ءالشَّي ضعذَا بقُ هدَأنَا ُأص١٩و ،الفالْخ ودجو نم دفَال ب

نم رظْهي قُِّلكَيالْح نْؤمالْم ويح٢٠ِ.  هسالْم شَاءَأكَْل ع سلَي وه لُونَهما تَعا، فَمعم ونعتَمتَج ينح فََأنْتُم !
٢١الْبو كَرسي ضعالْب َأن يةُ هيجالنَّتو ،وناآلخَر رضحا يَل مقَب هشَاءُل عتَنَاوي داحكُلَّ و َألن اآلخَر ضع

وعج؟ ٢٢! يلُونخْجي اءالْفُقَر لُونعتَجاِهللا ، و ةاعمبِج تَهِينُونتَس َأنَّكُم ا؟ َأميهف ونبتَشْرو وتٌ تَْأكُلُونيب لَكُم سَألَي
  !فَماذَا َأقُوُل لَكُم علَى هذَا؟ هْل َأمدحكُم؟ طَبعا ال

متُ هذَا من مولَانَا، وقَد سلَّمتُه لَكُم، وهو َأن سيدنَا عيسـى في اللَّيلَة الَّتي قَبضوا علَيه فيها، َأخَذَ َألنِّي تَسل٢٣َّ
وبِنَفْسِ الطَّرِيقَة، َأخَذَ ٢٥." يهذَا هو جِسمي من َأجلكُم، اعملُوا هذَا تَذْكَارا ِل: "وشَكَر اَهللا وقَسم وقَاَل٢٤خُبزا 

في كُلِّ مرة تَشْربون منْها . هذه الْكَْأس هي الْعهد الْجديد الَّذي يعملُه اُهللا معكُم بِدمي: "الْكَْأس بعد الْعشَاء وقَاَل
جِيء المسيح، كُلَّ مرة تَْأكُلُون فيها هذَا الْخُبز وتَشْربون هذه الْكَْأس، ِإذَن ِإلَى َأن ي٢٦." اعملُوا هذَا تَذْكَارا ِلي

هتوبِم ونتُخْبِر.  
٢٧ديحِ وسمِ الْمقِّ جِسي حف بذْني ،قَاقحترِ اسبِغَي هكَْأس نم بشْري يحِ َأوسزِ الْمخُب نْأكُُل مي نفَمه٢٨. م جِبفَي

َألن من يْأكُُل ويشْرب بِغَيرِ َأن يراعي جِسم ٢٩. َأن يخْتَبِر الْواحد نَفْسه ثُم يْأكَُل من الْخُبزِ ويشْرب من الْكَْأسِ
هلَى نَفْسع قَابالْع بشْريْأكُُل وي ويحِ، فَهس٣٠. الْم وذَا ههو يرِينكَثى، وضرمو فَاءعض نْكُمم يرِينكَث َأن ببالس

لَكن اَهللا يعاقبنَا ِلكَي نَتََأدب فَال يحلَّ علَينَا غَضبه ٣٢. َأما ِإن كُنَّا نَخْتَبِر َأنْفُسنَا، فَِإنَّنَا نَتَجنَّب الْعقَاب٣١. ماتُوا
لُّ عحي يالَمِالَّذلَى الْع.  



فَيجِب َأن  وِإن كَان واحد جاِئعا،٣٤. ِإذَن يا اخْوتي، عنْدما تَجتَمعون معا ِلتَْأكُلُوا، انْتَظروا بعضكُم بعضا٣٣
كُماعمتبِ اجباُهللا بِس كُمباقعِلَئال ي ،هتيي بْأكَُل فاِئ. يسا الْمـاَأميهف َأنْظُرس رضا َأحمنْدى، فَعُل اُألخْر. 

 

 المواهب الروحية

١٢ 

١الءهتَكُونُوا ج َأن كُمَألنِّي ال ُأرِيد ،ةيوحبِ الراهووعِ الْمضوِإلَى م اآلن٢. و ،ينيثَنو ا كُنْتُملَم َأنَّكُم ونلَمتَع َأنْتُم
تَنْقَاد قكُنْتُمي ال تَنْطنَامِ الَّتى ِإلَى اَألصدرِ هلَى غَيع وحِ اِهللا ال ٣. ونبِر تَكَلَّمي نم َأن فَكُمرُأع َأن ذَا ُأرِيدِله

  .الروحِ الْقُدوسِيتَكَلَّم بِالسوء ضد عيسـى، وكَذَِلك ال يقْدر َأحد َأن يشْهد َأن عيسـى هو مولَانَا ِإال بِ
٤داحو وحر وه باهوالْم هذي هطعي يالَّذ نلَك ،ةيوحبِ الراهوالْم نفَةٌ مخْتَلم اعَأنْو د٥. تُوج اعَأنْو دتُوجو

داحو ديس وه همي نَخْدالَّذ نلَك ،ةمدالْخ نفَةٌ مخْتَل٦. ما وا كُلَّهلُهمعي يالَّذ ناِل، لَكماَألع نفَةٌ مخْتَلم اعَأنْو دتُوج
داحاُهللا الْو ونَا هطَتاس٧. بِوةامالْع ةنْفَعِللْم يهف ودجوم وحالر َأن نيةً تُببهونَاُل مي داحكُلُّ و٨. و يهطعي داحفَو

وآخَر يعطيه ِإيمانًا بِالروحِ نَفْسه، وآخَر مواهب ٩. كَلمةَ حكْمة بِالروحِ، وآخَر كَلمةَ معرِفَة بِالروحِ نَفْسهاُهللا 
داحوحِ الْوذَا الربِه فَاءة١٠ً. شونُب آخَرو ،اتجِزعِل الْممةَ ِلعالْقُو يهطعي آخَراحِوواَألر يزيتَم آخَرو ، . آخَرو

اللُّغَات هذةَ همجتَر آخَرو ،اعِ لُغَاتبَِأنْو التَّكَلُّم يهطع١١. ي عزويو ،هنَفْس داحالْو وحا الرلُهمعي هذكُلُّ هو
داحلَى كُلِّ وع شَاءا يكَم باهوالْم. 

 المسيحأعضاء في جسم 

١٢ةيركَث اءضَأع نم نتَكَوي َأنَّه عم داحانِ واِإلنْس مجِس ِإن . نَّهةً لَكيركَث اءضَأع يهف َأن عفَم يحسالْم كَذَِلكو
داحو مت١٣َ. جِس ،اررَأح َأو بِيدع ،ودهي رغَي َأو ودهكُلُّنَا، ي نا، فَنَحداحا ومجِس يرِلنَص داحوحٍ ونَا بِرغَطَّس

داحوحٍ ور ننَا ميتَوارو.  
َأنَا لَستُ يدا، فََأنَا ال َأنْتَمي : "ولَو كَانَت الرجُل تَقُوُل١٥. فَالْجِسم لَيس عضوا واحدا، بْل َأعضاء كَثيرة١٤ٌ

َأنَا لَستُ عينًا، فََأنَا ال َأنْتَمي : "ولَو كَانَت اُألذُن تَقُوُل١٦ا يعني َأنَّها فعال ال تَنْتَمي ِللْجِسمِ؟ فَهْل هذَ" ِللْجِسمِ،
 نَسمع؟ ولَو كَان كُلُّه ولَو كَان الْجِسم كُلُّه عينًا، فَكَيف١٧َفَهْل هذَا يعني َأنَّها فعال ال تَنْتَمي ِللْجِسمِ؟ " ِللْجِسمِ،

فَلَو كَانَتْ كُلُّها عضوا واحدا، ١٩. لَكن اَهللا وضع كُلَّ عضوٍ من اَألعضاء في الْجِسمِ ِلقَصد١٨ُأذُنًا، فَكَيفَ نَشُم؟ 
َأنَا ال َأحتَاج : "فَال تَقْدر الْعين َأن تَقُوَل ِللْيد٢١. واحدلَكن اَألعضاء كَثيرةٌ والْجِسم ٢٠فَكَيفَ يتَكَون الْجِسم؟ 

،كنِ" ِإلَيلَيجتَقُوَل ِللر َأن ْأسالر رال تَقْدا: "وكُمِإلَي تَاجو ٢٢." َأنَا ال َأحدي تَبمِ الَّتالْجِس اءضكْسِ، َأعْل بِالْعب
بينَما الَّتي نَستَحي منْها، . واَألعضاء الَّتي نَظُن َأنَّها غَير مهِمة، نُعاملُها بِعنَاية َأكْثَر٢٣.  جِداضعيفَةً هي مهِمةٌ

َأكْثَر قَارا وقَار٢٤ِ. لَهذَا الْوِإلَى ه تَاجا، فَال تَحنْهي متَحي ال نَسا الَّتاَهللا . َأم نةً لَكامطَى كَرَأعو مالْجِس نَعص
ةامبِال كَر وي هوِ الَّذضِللْع ض٢٥ٍ. َأكْثَرعا بِبهضعب اءضي كُلُّ اَألعتَنْل تَعمِ، بي الْجِسالفٌ فخ قَعال ي ِلكَي .



وِإذَا كَان عضو ينَاُل ِإكْراما خَاصا، تَفْرح . لَمِ معهفَِإذَا كَان عضو يشْعر بَِألَمٍ، تَشْعر باقي اَألعضاء بِاَأل٢٦
هعم اءضي اَألعاقب.  

٢٧يهف وضع نْكُمم داحكُلُّ ويحِ، وسالْم مجِس يح٢٨ِ. َأنْتُمسالْم ةي ُأمف هكَاني مف داحاُهللا كُلَّ و عضو قَدال : وَأو
سالرينلِّمعثَاِلثًا الْم ،اءا اَألنْبِييَل، ثَان . َأو ،فَاءش باهوم مهنْدع ينالَّذ مهدعبو ،اتجِزعالْم لُونمعي ينالَّذ مهدعبو

اعِ لُغَاتبَِأنْو َأوِ التَّكَلُّم ،ةاراِإلد نسح َأو ،انَةُ اآلخَرِينِل٢٩. ِإعِل الْكُلُّ فَه؟ هاءِل الْكُلُّ َأنْبِيٌل؟ هسالْكُلُّ ر 
هِل الْكُلُّ عنْدهم مواهب شفَاء؟ هِل الْكُلُّ يتَكَلَّمون بِلُغَات؟ هِل الْكُلُّ ٣٠معلِّمون؟ هِل الْكُلُّ يعملُون الْمعجِزات؟ 

  :مواهبِ اَألهم، وسُأبين لَكُم هنَا َأفْضَل طَرِيقِإذَنِ ارغَبوا في ال٣١ْيتَرجِمون؟ 
 

 المحبة

١٣ 

١ رِبتَض اسرَأج نَى، َأوعبِال م عقْري اسةٌ، فََأنَا نُحبحي منْدع سلَي نلَك ،الِئكَةالْمالنَّاسِ و بِلُغَات كُنْتُ َأتَكَلَّم لَو
و كَانَتْ عنْدي موهبةُ النُّبوة، وكُنْتُ َأفْهم كُلَّ اَألسرارِ، وَأعرِفُ كُلَّ شَيء، وكَان عنْدي كُلُّ ول٢َ! بِال انْسجامٍ

ءةٌ، فََأنَا ال شَيبحي منْدع سلَي ناَل، لَكانِ َألنْقَُل الْجِبي ِللْف٣ُ. اِإليمنْدا عتُ كُلَّ مطَيَأع لَوتُ ولَّمسو ،اءقَر
  .جِسمي ِليحرقَ، لَكن لَيس عنْدي محبةٌ، فَال َأستَفيد شَيًئا

 الْمحبةُ ال تَتَصرفُ بِوقَاحة، وال٥. الْمحبةُ ال تَحسد وال تَتَباهى وال تَنْتَفخُ بِالكبرِياء. الْمحبةُ تَصبِر وتَشْفق٤ُ
الْمحبةُ ٧. وال تَفْرح بِالضالِل، بْل تَفْرح بِالْحق٦ِّ تَسعى ِإلَى مصلَحتها الْخَاصة، وال تَثُور وال تَتَذَكَّر اِإلساءةَ،

 .يءتَصفَح عن كُلِّ شَيء، وتُصدقُ كُلَّ شَيء، وتَْأمُل في كُلِّ شَيء، وتَحتَمُل كُلَّ شَ
فَِإن موهبةَ ٩. مواهب النُّبوة ستَبطُُل، والتَّكَلُّم بِلُغَات ينْتَهِي، والْمعرِفَةُ َأيضا تَبطُُل، َأما الْمحبةُ فَتَدوم وال تَنْتَهِي٨

الَّت ةوةَ النُّببهومةٌ، ووددحنَا منْدي عالَّت رِفَةعةٌالْموددحنَا منْدا ١٠. ي عنْتَهِي كُلُّ مٌل، يكَام وا هي مْأتا يمنْدع نلَك
وددحم وفٍْل١١. هكَط رِكُأدو ُأفَكِّرو فْال، كُنْتُ َأتَكَلَّما كُنْتُ طلَم . فَاتركْتُ تَصتَرال وجتُ رحبفََأص ا اآلنَأم

اآلن معرِفَتي . ن نَرى صورةً غَير واضحة في مرآة، َأما في ذَِلك الْيومِ، فَسنَرى بِوضوحٍاآل١٢. اَألطْفَاِل
يمان واَألمُل اِإل: وبِاالخْتصارِ، هذه الثَّالثَةُ تَدوم١٣. محدودةٌ، َأما في ذَِلك الْيومِ، فَستَكُون كَاملَةً كَما يعرِفُني اُهللا

  .والْمحبةُ، لَكن َأعظَمها كُلِّها الْمحبةُ
 



 واللغات موهبتا النبوة

١٤ 

١ةوةَ النُّببهوةً مخَاصو ةيوحبِ الراهوي الْما فضوا َأيغَبنِ ارةٌ، لَكبحم كُمنْدع تَكُون َأن جِبي ت٢َ. ِإذَني نم كَلَّم
اَهللا ال النَّاس كَلِّمي وارٍ، فَهربَِأس تَكَلَّموحِ يبِالر َألنَّه ،النَّاس همفْهال ي وفَةرعرِ مغَي ٣. بِلُغَة كَلِّمي وُأ، فَهتَنَبي نا مَأم

. غَة غَيرِ معروفَة يفيد نَفْسه، ومن يتَنَبُأ يفيد جماعةَ الْمْؤمنينفَمن يتَكَلَّم بِل٤ُ. النَّاس بِما يفيد ويشَجع ويقَوي
ي يتَكَلَّم َألن الَّذي يتَنَبُأ هو َأهم من الَّذ. فَُأرِيد لَكُم َأن تَتَكَلَّموا كُلُّكُم بِلُغَات، لَكنِّي ُأرِيد لَكُم َأكْثَر َأن تَتَنَبُأوا٥

يننْؤمةُ الْماعمج يدتَفتَس ِلكَي جِمتَري ِإال ِإذَا كَان ،بِلُغَات.  
 َأو ِإذَن يا اخْوتي، لَو جِْئتُ عنْدكُم وكَلَّمتُكُم بِلُغَات، ال يمكن َأن ُأفيدكُم، ِإال ِإذَا كُنْتُ ُأقَدم لَكُم ِإعالنًا من اِهللا٦

وحتَّى بِالنِّسبة ِلآلالت الْموسيقية الَّتي ال حياةَ فيها، مثَْل الْمزمارِ َأوِ الْقيثَارة، كَيفَ ٧. معرِفَةً َأو نُبوةً َأو تَعليما
وِإن كَان صوتُ الْبوق غَير ٨م متَميزةً عن بعضها؟ يمكن َألحد َأن يعرِفَ اللَّحن الْمعزوفَ ِإال ِإذَا كَانَت اَألنْغَا

وكَذَِلك بِالنِّسبة لَك، ِإن كُنْتَ تَتَكَلَّم بِلُغَات كَالما غَير مفْهومٍ، ال يمكن َألحد َأن ٩واضحٍ، من يستَعد ِللْحربِ؟ 
. ال شَك َأنَّه تُوجد لُغَاتٌ كَثيرةٌ في الْعالَمِ، وكُلُّها لَها معنًى١٠. تَكُون كََأنَّك تُكَلِّم الْهواءِإنَّما . يفْهم ما تَقُوُل

َأنَا َأعلَم ١٢. م َأجنَبِيا بِالنِّسبة ِليلَكن ِإن كُنْتُ ال َأفْهم اللُّغَةَ الَّتي َأسمعها، َأكُون َأجنَبِيا بِالنِّسبة ِللْمتَكَلِّمِ، والْمتَكَل١١ِّ
كُلِّهِم يننْؤمالْم ةِلفَاِئد يي هبِ الَّتاهوي الْموا فتَزِيد اوِلُوا َأنح ِإذَن ،ةيوحبِ الراهوا ِللْماسمح كُمنْدع َأن.  

١٣غَي بِلُغَة تَكَلَّمي يلَى الَّذع جِبقُوُليا يم جِمتَري َأن هيطعاِهللا ِلي نم طْلُبي َأن وفَةرعكُنْتُ ١٤. رِ م َألنِّي ِإن
فَما الْحلُّ ِإذَن؟ ُأصلِّي بِالروحِ وَأيضا ١٥. ُأصلِّي بِلُغَة، فَِإن روحي هي الَّتي تُصلِّي، َأما عقْلي فَال يعمُل شَيًئا

َألنَّك ِإن كُنْتَ تَشْكُر اَهللا بِالروحِ فَقَطْ، ١٦. ُأغَنِّي وُأسبح بِالروحِ وَأيضا ُأغَنِّي وُأسبح بِالْعقِْل. صلِّي بِالْعقِْلُأ
علَى الشُّكْرِ الَّذي " آمين: " َأن يقُوَلِلذَِلك ال يستَطيع. فَالشَّخْص الْعادي الْموجود في االجتماعِ، ال يفْهم ما تَقُوُل

تَهما١٧. قَدنْهم دتَفسي لَم كرغَي نةً، لَكيمظا عتَهمي قَدالةُ الشُّكْرِ الَّتص تَكُون قَد.  
١٨يكُمف داحو َأي نم َأكْثَر بِلُغَات اَهللا َألنِّي َأتَكَلَّم ل١٩َ. َأشْكُر اتمكَل سَأقُوَل خَم ُل َأناعِ ُأفَضمتجي االنِّي فك

وفَةرعرِ مغَي بِلُغَة ةمكَل ةَ آالفشْرَأقُوَل ع لَى َأنع ،ا اآلخَرِينبِه لِّمُأع ِلكَي ةومفْهي، ال تَكُونُوا ٢٠. متخْوا اي
يرِكُمي تَفْكا . كَاَألطْفَاِل فكُونُوا كَاَألطْفَاِلِإنَّم ،منَع ،لَّقُ بِالشَّرتَعا يي مف .يناِلغتَكُونُوا ب َأن جِبيرِ فَيي التَّفْكا فَأم .

انب، ومع سُأكَلِّم هذَا الشَّعب بِواسطَة َأشْخَاصٍ لُغَتُهم غَرِيبةٌ، بِواسطَة شفَاه َأج: "جاء في الْكتَابِ قَوُل اِهللا٢١
  ."ذَِلك لَن يسمعوا ِلي

٢٢يننْؤمتْ ِللْمسلَيو ،يننْؤمرِ الْمةٌ ِلغَيآي يه ةُ التَّكَلُّمِ بِلُغَاتبهوم ِإذَن . ،يننْؤمةٌ ِللْمآي فَهِي ةوةُ النُّببهوا مَأم
يننْؤمرِ الْمتْ ِلغَيسلَياَألشْخَاصِ فَِإن٢٣ِ. و ضعخََل بد ثُم ،بِلُغَات ونتَكَلَّمي يعمَأخَذَ الْجا، وعم نُونْؤمالْم عتَماج 

ينانجم ِإنَّكُم قُولُوني م؟ ِإنَّهقُولُوناذَا يفَم ،يننْؤمالْم رغَي َأو ينياد٢٤! الْعتَنَبي يعمالْج كَان ا ِإنخََل َأمدو ،ُأون



 ،هلَيع كُمحيو هيرمخُ ضبوا يتَكَلِّمٍ مكُلِّ م نم عمسي نٍ، فَِإنَّهْؤمم رغَي َأو يادع ٢٥شَخْص ،قَلْبِه اررفُ َأستَنْكَشو
  .فَيركَع ويسجد ِلله ويشْهد َأن اَهللا موجود بينَكُم فعال

  ممارسة المواهب بنظام
٢٦ نم النِإع َأو يملتَع ةٌ َأويُأغْن هنْدع نْكُمم داحكُلُّ وا، وعم ونعتَما تَجمنْدع ي، َأنَّهتخْوا اي ِل ِإذَنةُ الْقَوخُالص

ِإن كَان ٢٧. ب َأن يكُون كُلُّ شَيء ِلفَاِئدة جماعة الْمْؤمنيناِهللا َأو رِسالَةٌ بِلُغَة غَيرِ معروفَة َأو تَرجمةٌ، فَيجِ
 جِمتَري َأن جِبياآلخَرِ، و دعا بداحو ،لَى اَألكْثَرِ ثَالثَةع نِ َأوثْنَيوا الحمفَاس ،وا بِلُغَاتتَكَلَّمي َأن ونرِيدي ضعالْب

داحك٢٨َ. و فَِإن سمهياعِ، ومتجي االكُتَ فسي َأن جِبي ،بِلُغَات تَكَلَّمي َأن رِيدي يفَالَّذ ،جِمتَري نم دوجال ي ان
نْهم َأن يتَكَلَّموا، وعلَى والَّذين عنْدهم موهبةُ النُّبوة، اسمحوا الثْنَينِ َأو ثَالثَة م٢٩. بِالْكَالمِ بينَه وبين اِهللا

مهوا كَالممقَيي َأن ٣٠. اآلخَرِين َأن تَكَلَّمي ي كَانلَى الَّذع جِبي ،يناِلسالْج نم آخَر داحاِهللا ِلو نم النِإع اءج فَِإن
والَّذين ٣٢. ُأوا واحدا بعد اآلخَرِ ِلكَي يتَعلَّم الْجميع ويتَشَجعوابِذَِلك تَكُون لَكُم جميعا فُرصةٌ َأن تَتَنَب٣١. يسكُتَ

مهنْدي عالَّت ةوالنُّب ةبهوي موا فكَّمتَحي َأن جِبي ،ُأونتَنَب٣٣. يالمِل السى، بضالْفَو رِيداَهللا ال ي َألن.  
يجِب َأن تَسكُتَ النِّساء في االجتماعات، َألنَّهن غَير مسموحٍ لَهن ٣٤ كُلِّ جماعات الْمْؤمنين، وكَما يحدثُ في

نتَكَلَّمي راَةُ. َأنا تَقُوُل التَّوةً كَمعخَاض تَكُون َأن َأةرلَى الْمع جِبْل يَأةٌ ت٣٥ُ. برام كَانَت ِإنو نَأَل عتَس َأن رِيد
َأم َأنَّكُم تَظُنُّون َأن ٣٦. َألنَّه عيب علَى الْمرَأة َأن تَتَكَلَّم في االجتماعِ. شَيء، فَيجِب َأن تَسَأَل زوجها في الدارِ

  تُم وحدكُم؟كَلمةَ اِهللا بدَأتْ من عنْدكُم، وَأنَّها جاءتْ لَكُم َأنْ
. ِإن كَان واحد يظُن َأنَّه نَبِي َأو َأن عنْده موهبةً روحيةً، فَيجِب َأن يعلَم َأن ما َأكْتُبه لَكُم هو َأمر من الْمسيح٣٧ِ
 .فَِإن كَان يجهُل هذَا فَهو فعال جاهٌل٣٨
٣٩خْوا اي ِإذَنبِلُغَات وا التَّكَلُّمنَعال تَمو ،ةوالنُّب ةبهوي موا فغَبري، ابِ ٤٠. تسبِح ءكُلُّ شَي كُوني َأن جِبي نلَك

  .اُألصوِل وبِنظَامٍ
 

 الموت المسيح قام من

١٥ 

َألنَّكُم تَنْجون بِه، ِإن تَمسكْتُم ٢وقَبِلْتُموه وثَبتُّم فيه،  بشَّرتُكُم بِهواآلن يا اخْوتي ُأرِيد َأن ُأذَكِّركُم بِاِإلنْجِيِل الَّذي ١
 .طَبعا ِإال ِإن كَان ِإيمانُكُم غَير حقيقي. بِالرسالَة الَّتي بشَّرتُكُم بِها

. ِإن الْمسيح ماتَ من َأجِل ذُنُوبِنَا، كَما جاء في الْكتَابِ: ه في غَاية اَألهميةَأنَا تَسلَّمتُ هذَا، ثُم سلَّمتُه لَكُم َألن٣َّ
كْثَر وبعد ذَِلك ظَهر َأل٦. وظَهر ِلبطْرس ثُم ِلالثْنَي عشَر٥. ودفن ثُم قَام في الْيومِ الثَّاِلث، كَما جاء في الْكتَاب٤ِ

نَأخ٥٠٠ٍ م قْتي نَفْسِ الْوا فكَانُوا مع  .مهضعب فِّيتُو نلَك ،اةيالْح دلَى قَياَل عا زم ُؤالءه ظَمعم٧. و ذَِلك دعب
فََأنَا َأقَلُّ ٩!  وِلد في غَيرِ الْميعادوآخر الْكُلِّ ظَهر ِلي َأنَا َأيضا كََأنِّي جنين٨. ظَهر ِليعقُوب ثُم ِلكُلِّ الرسِل



لَكن ما َأنَا علَيه ١٠. الرسِل شَْأنًا، وفي الْحقيقَة ال َأستَحقُّ َأن يطْلَقَ علَي لَقَب رسوٍل َألنِّي اضطَهدتُ ُأمةَ اِهللا 
لَياِهللا ع ةمعِل نبِفَض وه اآلن .ِل فَالنِّعسي الراقب نم تُ َأكْثَرداهْل جب ،ةبِال فَاِئد تَكُن ا ِلي لَمطَاهي َأعةُ الَّتم

كُلِّهِم .يي فةُ اِهللا الَّتمعْل نْل َأنَا؟ ال، بيقَةً؟ هقح داهي جنِ الَّذم ن١١. لَكالر يه هذفَه ،مه َأنَا َأو اءوس الَةُ ِإذَنس
  .الَّتي نُبشِّر بِها كُلُّنَا والَّتي آمنْتُم بِها

 ماتوا سيقومون المؤمنون الذين

وبِما َأن الرسالَةَ الَّتي نُبشِّر بِها هي َأن الْمسيح قَام من الْموت، فَكَيفَ يقُوُل بعضكُم ِإن اَألمواتَ ال يقُومون؟ ١٢
١٣قُمي ا لَمضَأي حسيالْم َأن نَى ذَِلكعفَم ،ونقُوماتُ ال يواَألم كَان الَةُ ١٤! ِإنسفَالر ،قَام قَد يحسكُنِ الْمي لَم لَوو

 ذَِلك، يتَّضح َأنَّنَا شُهود زورٍ علَى وَأكْثَر من١٥. الَّتي نُبشِّر بِها هي بِال معنًى، وِإيمانُكُم َأيضا هو بِال معنًى
فَلَو كَان اَألمواتُ ١٦. َألنَّنَا شَهِدنَا علَى اِهللا َأنَّه َأقَام الْمسيح، بينَما هو لَم يقمه لَو كَان اَألمواتُ ال يقُومون. اِهللا

قُمي ا لَمضَأي يحسفَالْم ،ونقُوم١٧. ال يي ذُنُوبِكُمف ازِلْتُمم َأنْتُمفَارِغٌ، و انُكُمِإيم ِإذَن ،قَام قَد يحسكُنِ الْمي لَم لَوو .
اة فَقَطْ، ولَو كَان َأملُنَا في الْمسيحِ يقْتَصر علَى هذه الْحي١٩. ويكُون قَد هلَك الْمْؤمنُون بِالْمسيحِ الَّذين ماتُوا١٨

  .فَنَحن َأشْقَى الْخَلْق جميعا
َألنَّه ٢١. ِإنَّما الْحقيقَةُ هي َأن الْمسيح قَام من الْموت، وهذَا هو الْعربون علَى َأن الَّذين ماتُوا سيقُومون َأيضا٢٠

فَكَما َأن كُلَّ النَّاسِ ٢٢. ، فَِإن الْقيامةَ من الْموت َأيضا تَْأتي بِواسطَة ِإنْسانٍبِما َأن الْموتَ جاء بِواسطَة ِإنْسانٍ
اةيِإلَى الْح قُومونييحِ سسِللْم وننْتَمي كُلُّ الَّذين كَذَِلك ،مآلد وننْتَمي مَألنَّه وتُونم٢٣. يبسح داحكُلُّ و نلَك 

يبِهتتَر :لَه وننْتَمي ينالَّذ قُومةً، ييةً ثَانرم يحسي الْمْأتا يمنْدعال، وَأو قَام يحس٢٤. فَالْم زِمهةُ، فَيري اآلختَْأت ثُم
 لْكالْم لِّمسيو ،ِلله ةيادعم ةقُوو لْطَةسو ةكُلَّ رَِئاس يحس٢٥. ِهللا اَألبِالْم عضي ِإلَى َأن يحسالْم كلمي َأن دالب فَِإنَّه

هيمتَ قَدتَح اِئهدت٢٦ُ. كُلَّ َأعوالْم وه مزهي ودع رآختَ ٢٧. وتَح ءكُلَّ شَي عاَهللا َأخْض قُوُل ِإني تَابفَالْك
هيمقُوُل . قَدا يمنْدعكُلَّ"وءشَي  " ءكُلَّ شَي عي َأخْضالَّذ وه َألنَّه ،هاَهللا نَفْس نمتَضذَا ال يه حِ َأناضالْو نفَم

ء لَه، ِلكَي وعنْدما يتم ِإخْضاع كُلِّ شَيء ِللْمسيحِ، فَِإن الْمسيح نَفْسه يخْضع ِلله الَّذي َأخْضع كُلَّ شَي٢٨. ِللْمسيحِ
  .يملك اُهللا تَماما علَى الْكُلِّ

٢٩ ونسغْطاذَا يِلم؟ وونقُوماتُ ال يواَألم كَان ِإن لُونَهفْعا ينَى معا متَى، فَمونِ الْمةً عابين ونسغْطالنَّاسِ ي ضعب
َأقُوُل ! فََأنَا ُأواجِه الْموتَ كُلَّ يوم٣١ٍ ِلماذَا نُعرض َأنْفُسنَا ِللْخَطَرِ كُلَّ ساعة؟ وبِالنِّسبة لَنَا َأيضا،٣٠بدال منْهم؟ 

ا الْفَاِئدةُ لَو كُنْتُ مجرد ِإنْسانٍ يفْنَى، فَم٣٢. لَكُم هذَا يا اخْوتي، َألنِّي َأفْخَر بِكُم كَمْؤمنين بِالْمسيحِ عيسـى مولَانَا
الَّتي جنَيتُها لَما حاربتُ وحوشًا في َأفَاسس؟ ِإن كَان اَألمواتُ ال يقُومون، ِإذَن خَلُّونَا نَْأكُُل ونَشْرب، َألنَّنَا غَدا 

  .نَموتُ
َأقُوُل هذَا . وا ِإلَى صوابِكُم كَما يجِب وال تُخْطُئواارجع٣٤. ال تَضلُّوا، صحبةُ اَألشْرارِ تُفْسد اَألخْالقَ الْجيدة٣٣َ

  .ِلكَي ُأخَجلَكُم َألن بعضكُم ال يعرِفُ اَهللا



  بعد القيامة طبيعة أجسامنا
ي، الْبِزرةُ الَّتي تَزرعها يجِب َأن يا غَب٣٦ِ" كَيفَ يقُوم الْموتَى؟ وبَِأي جِسمٍ يعودون؟: "لَكن واحدا منْكُم يسَأُل٣٥

وما تَزرعه لَيس هو النَّباتَ الَّذي يطْلَع فيما بعد، بْل مجرد بِزرة من الْقَمحِ ٣٧. تَموتَ َأوال ِلكَي يمكن َأن تَحيا
اَهللا هو الَّذي يعطيها الْجِسم الَّذي يرِيده، فَهو يعطي كُلَّ بِزرة جِسمها وِإن ٣٨. مثَال َأو غَيرِه من الْبزورِ

ة٣٩ً. الْخَاصتَشَابِهتْ مسلَي ةيالْح الْكَاِئنَات امسَأجو . ،آخَر عانَاتُ نَوويالْحمِ، والْجِس نم عنَو ملَه فَالنَّاس
لَكن اَألجسام السماِئيةَ لَها . وتُوجد َأجسام سماِئيةٌ، وَأجسام َأرضية٤٠ٌ. ر نَوع آخَر، والسمك نَوع آخَروالطُّيو

ةيضامِ اَألرساِل اَألجمج نفُ عخْتَلاٌل يما٤١. جمج لَه رالْقَماٌل، وما جلَه سالشَّمو ،اٌل آخَرمج ومالنُّجو ،ٌل آخَر
اِلهمي جنِ اآلخَرِ ففُ عخْتَلمٍ يْل كُلُّ نَجب.  

٤٢اتواَألم ةاميي قاُل فالْح وذَا ههمِ . ودع الَةي حف قَامي ،تَلَف الَةي حف وهضِ وي اَألرف فَندي يالَّذ مالْجِس
ف٤٣َ. تَلَفدايمكَرم قَاميو يرقح وهو ا. نقَوِي قَامييفٌ وعض وهو فَندا ٤٤. يمجِس قَاميا ويادا ممجِس فَندي

ان اَألوُل، كَاِئنًا صار آدم، اِإلنْس: "ِلهذَا السببِ يقُوُل الْكتَاب٤٥. يوجد جِسم مادي وَأيضا جِسم روحي. روحيا
الحظُوا َأن الروحي ال يْأتي َأوال، بِل الْمادي ثُم بعده ٤٦. َأما آدم اَألخير فَصار روحا يمنَح الْحياةَ." حيا

يوحاِإل٤٧. الرابِ، والتُّر نضِ ماَألر نم اءُل جاَألو انفَاِإلنْساءمالس نم اءي جالثَّان ان٤٨. نْس وننْتَمي ينفَالَّذ
 نم اءي جانِ الَّذثُْل اِإلنْسم مه اءمِإلَى الس وننْتَمي ينالَّذابِ، والتُّر ني مانِ الَّذثُْل اِإلنْسم مضِ هِإلَى اَألر

اءما٤٩. الس ا َأنَّنَا نُشْبِهكَمواءمالس نم اءي جالَّذ فَ نُشْبِهوا سضابِ، فَِإنَّنَا َأيالتُّر نم اءي جلَّذ.  
٥٠ َأن نُهكمال ي ياِهللا، الْفَان لَكَةمي مف يبنَص لَه سمٍ لَيدمٍ ولَح ني مالَّذ مالْجِس َأقُوَل ِإن َأن دي َأنَا َأقْصتخْوا اي

يمِ الْفَنَاءدي عف كل٥١. ملَكُم َأقُولُه رذَا سوا، هنْتَبِهكُلُّنَا : ا رنَتَغَيْل سوتُ كُلُّنَا، بي ٥٢ال نَمْل فب ،ظَةي لَحف
يروقُ اَألخي الْبنَادا يمنْدنٍ، عيع ةضاتُ. غَمواَألم قُومي، فَينَاديوقَ سالْب َألنرنَتَغَي ننَحو ،ذَا ٥٣.  ِللْخُلُوده َألن

وعنْدما يتم هذَا، ٥٤. الْكَاِئن الَّذي يتْلَفُ البد َأن يتَغَير ِإلَى ما ال يتْلَفُ، وهذَا الَّذي يموتُ يتَغَير ِإلَى ما ال يموتُ
ا ال يتْلَفُ ِإلَى ما يم رتَغَييتَابِوي الْكف اءي جُل الَّذقَّقُ الْقَوتَحوتُ، يما ال يوتُ ِإلَى مما يمتُ، : "تْلَفُ، وواَل الْمز

رالنَّص تَمنَا٥٥! وبتَغْل تُ لَنوا مغَنَا! يتَلْد تُ لَنوا م٥٦!" يغُنَا، ولْدتَ يوالْم لَتعي جالَّت ييَئةُ هةُ الْخَطالشَّرِيع
  .لَكن شُكْرا ِلله الَّذي يمنَحنَا النَّصر بِواسطَة عيسـى الْمسيحِ مولَانَا٥٧. هي الَّتي َأعطَت الْخَطيَئةَ قُوتَها

٥٨كُمكَانم نم دَأح كُمزِيحتُوا فَال ياثْب ،اءبي اَألحتخْوا اي و. ِإذَنتَهِدجا َأن ونلَمتَع يحِ، فََأنْتُمسالْم ةمدي خا فاِئما د
اءبه يعضال ي هبِيلي سف كُمبتَع. 

 



 للمؤمنين في القدس التبرع

١٦ 

وهو َأنَّه في يومِ ٢. الطيةََأما بِشَْأنِ جمعِ التَّبرعات ِللْمْؤمنين، فَاعملُوا كَما َأوصيتُ جماعات الْمْؤمنين في غ١َ
 اتعروا التَّبعمال تَج ِلكَي ،ظُ بِهحتَفيو ،خْلَهد بنَاساِل يالْم نلَغًا مبم نْكُمم داحكُلُّ و رخدوعٍ، يبكُلِّ ُأس نم داَألح

كُمنْدع رضا َأحمنْدَأ٣. ع ،رضا َأحمنْداِئَل فَعسر يهِمطُأعو ،َأنْتُم مونَهَأشْخَاصٍ تَخْتَار عسِ مِإلَى الْقُد تَكُميدثُ هعب
 .وِإن كَان اَألمر يستَحقُّ، َأذْهب َأنَا َأيضا ويذْهبون هم معي٤. تَوصية منِّي

 ينوي أن يزورهم

٥ب كُمنْدع رضَأحنِّي سالَكبِه رَأم َأن دالب ا، َألنَّهونْيقْدبم را َأممدا ٦. عمبر َأو ،قْتالْو ضعب كُمنْدي عا َأقْضمبرو
بثُ َأذْهيي ِإلَى حلَتَل رِحي ُألكْمونداعتُس ِلكَي ،كُمنْدع كُلَّه ي الشِّتَاءَأ٧. َأقْض َألنِّي ال ُأرِيد كُمنْدع رضَأح ن

َأما اآلن فَِإنِّي سَأنْتَظر في َأفَاسس ٨. اآلن في زِيارة قَصيرة، بْل َأرجو َأن َأبقَى عنْدكُم بعض الْوقْت ِإن شَاء اُهللا
 ،ينسالْخَم يدال٩ِْإلَى ع ةمدِللْخ عاسو ابِلي ب انْفَتَح َألنَّهونيركَث ومخُص دوجيو ،ةرثْمم. 

 وصايا وتحيات ختامية

ويجِب َأن ال يستَهِين بِه ١١. ِإن جاء تيموتَاوس عنْدكُم، اجعلُوه يشْعر بِاالطْمْئنَانِ بينَكُم، َألنَّه يخْدم اَهللا مثْلي١٠
َأما اَألخُ َأبلُّوس، ١٢.  رِحلَتَه بِسالمٍ ويحضر ِإلَي، َألنِّي َأنْتَظر وصولَه مع اِإلخْوةَأحد، بْل ساعدوه ِليكَمَل

اآلن بذْهي َأن غَبري لَم نَّهلَك ،ةاِإلخْو عم كُمِإلَي بذْهي َأن يداحٍ شَدبِِإلْح نْهتُ مجِ. فَطَلَبا يمنْدةً فَعبنَاسةً مصفُر د
كُمنْدي عْأتيس.  

١٣اءاال، كُونُوا َأقْوِيانِ، كُونُوا رِجي اِإليمتُوا فوا، اُثْبنْتَبِه١٤. اةبحي الْمف ءلُوا كُلَّ شَيمعا.  
١٥طَفَاناِئلَةَ اصع رِفُونتَع ي، َأنْتُمتخْوا اتَ. ينِ اهُل مَأو مفَه مهوا َأنْفُسسكَر قَدةَ، وي َأخَاِئييحِ فسى ِإلَى الْمد

يننْؤمالْم ةمدِلخ . وكُمج١٦فََأرمهعم مخْديُل ومعي نِلكُلِّ مو ثَاِلهِمَألمو موا لَهعتَخْض ١٧. َأن جِيءتُ بِمفَرِح
فََأكْرِموا . وَأراحوا قَلْبِي، كَما َأراحوا قُلُوبكُم١٨هم عوضوا عنْكُم في غيابِكُم، اصطَفَان وبخيتَ وَأخَاِئي، َألنَّ

مثَالَه١٩. َأمكُملَيع ونلِّمسا ييي آسف يننْؤماتُ الْماعمارِ. جي دف ونعتَمجي الَّذَِين نُونْؤمالْمكَةُ وربيُل وقا عمه
سلِّموا بعضكُم علَى بعضٍ بِقُبلَة . كُلُّ اِإلخْوة هنَا يسلِّمون علَيكُم٢٠. يبعثُون لَكُم سلَامهم الْحار كَمْؤمنين بِالْمسيحِ

 ةري٢١طَاهدةَ بِخَطِّ ييالتَّح هذه لَكُم َأنَا َأكْتُب اآلنو :م المسولُس٢٢. نِّي َأنَا ب هيرصم يحسالْم بحال ي نم
الكالْه .ديا ساَل يانَاتَا، تَعار٢٣. مكُمعى ميسنَا عديةُ سمعى٢٤. نيسيحِ عسالْم طَةاسا بِويعمج ي لَكُمتبحم.  

  


