
كُورِنُْثوَس أَْهِل إَِىل ٱألُوَىل ٱلرَُّسوِل بُولَُس رَِسالَُة

يَُسوَع، ٱلَْمِسيِح ِيف َ ِس ٱلُْمَقدَّ كُورِنْثُوَس، ِيف ٱلَِّتي ِ ٱ كَِنيَسِة إَِىل 2 ٱْألَُخ، َوُسوْستَانِيُس ، ِ ٱ َِشيئَِة ِ ٱلَْمِسيِح لِيَُسوَع رَُسوًال ٱلَْمْدُعوُّ بُولُُس، يَُسوَع11 وَٱلرَّبِّ أَِبيَنا ِ ٱ ِمَن َوَسَالٌم لَُكْم نِْعَمٌة 3 َولََنا: لَُهْم َمَكاٍن، كُلِّ ِيف ٱلَْمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا ِبٱْسِم يَْدُعوَن ٱلَِّذيَن َجِميعِ َمَع َ يِس ِقدِّ يَن ٱلَْمْدُعوِّ
ٱلَْمِسيِح.

الشكر

ِعلٍْم، وَكُلِّ كَلَِمٍة كُلِّ ِيف ِفيِه ٱْستَْغَنيْتُْم ٍء َيشْ كُلِّ ِيف أَنَُّكْم 5 ٱلَْمِسيِح، يَُسوَع ِيف لَُكْم ٱلُْمْعطَاِة ِ ٱ نِْعَمِة َعَىل ِجَهِتُكْم ِمْن ٍ ِح كُلِّ ِيف إِلَِهي أَْشُكُر 4
إَِىل أَيًْضا َسيُثِْبتُُكْم ٱلَِّذي 8 ٱلَْمِسيِح، يَُسوَع َربَِّنا ٱْسِتْعَالَن ُمتََوقُِّعوَن َوأَنْتُْم ا، مَّ َمْوِهبٍَة ِيف َ نَاِقِص لَْستُْم إِنَُّكْم َحتَّى 7 ٱلَْمِسيِح، َشَهاَدُة ِفيُكْم ثُبِّتَْت َ كَ 6

َربَِّنا. ٱلَْمِسيِح يَُسوَع ٱبِْنِه َرشِكَِة إَِىل ُدِعيتُْم ِبِه ٱلَِّذي ُ ٱ ُهَو ٌ أَِم 9 ٱلَْمِسيِح. يَُسوَع َربَِّنا يَْوِم ِيف لَْوٍم ِبَال ٱلنَِّهايَِة

الكنيسة يف االنقسامات

ِيف َ كَاِملِ كُونُوا بَْل ٱنِْشَقاقَاٌت، بَيَْنُكُم يَُكوَن َوَال َواِحًدا، قَْوًال َجِميُعُكْم تَُقولُوا أَْن ٱلَْمِسيِح، يَُسوَع َربَِّنا ِبٱْسِم ٱْإلِْخَوُة، أَيَُّها إِلَيُْكْم أَطْلُُب َولَِكنَِّني 10
لِبُولَُس»، «أَنَا يَُقوُل: ِمْنُكْم َواِحٍد كُلَّ أَنَّ َهَذا: أَْعِني فَأَنَا 12 ُخُصوَماٍت. بَيَْنُكْم أَنَّ ُخلُِوي أَْهِل ِمْن ِ إِْخَو يَا َعْنُكْم أُْخِربُْت ِّ ِألَ 11 َواِحٍد، َوَرأٍْي َواِحٍد ِفْكٍر
ْد أَُعمِّ لَْم ِّ أَ َ ٱ أَْشُكُر 14 ٱْعتََمْدتُْم؟ بُولَُس ِبٱْسِم أَْم ِألَْجلُِكْم، ُصلَِب بُولَُس أَلََعلَّ ٱلَْمِسيُح؟ ٱنَْقَسَم َهِل 13 لِلَْمِسيِح». َو«أَنَا لَِصَفا»، َو«أَنَا ِألَبُلُّوَس»، َو«أَنَا
أََحًدا ْدُت َعمَّ َهْل أَْعلَُم لَْسُت َذلَِك َعَدا ٱْسِتَفانُوَس. بَيَْت أَيًْضا ْدُت َوَعمَّ 16 ِبٱْسِمي. ْدُت َعمَّ ِّ إِ أََحٌد يَُقوَل َال َحتَّى 15 َوَغايَُس، كِِريْسبَُس إِالَّ ِمْنُكْم أََحًدا

ٱلَْمِسيِح. َصلِيُب يَتََعطََّل لِئَالَّ كََالٍم ِبِحْكَمِة َال ، َ ِألُبَرشِّ بَْل َد ِألَُعمِّ يُرِْسلِْني لَْم ٱلَْمِسيَح ِألَنَّ 17 آَخَر،

وقوته هللا حكمة املسيح

فَْهَم َوأَرْفُُض ِء، َ ٱلُْحَك ِحْكَمَة «َسأُِبيُد َمْكتُوٌب: ِألَنَُّه 19 ، ِ ٱ ُة قُوَّ فَِهَي َ ٱلُْمَخلَِّص نَْحُن ِعْنَدنَا ا َوأَمَّ َجَهالٌَة، َ ٱلَْهالِِك ِعْنَد لِيِب ٱلصَّ كَلَِمَة فَِإنَّ 18
َ ٱ يَْعرِِف لَْم ِ ٱ ِحْكَمِة ِيف ٱلَْعالَُم كَاَن إِْذ ِألَنَُّه 21 ٱلَْعالَِم؟ َهَذا ِحْكَمَة ُ ٱ يَُجهِِّل أَلَْم ْهِر؟ ٱلدَّ َهَذا ُمبَاِحُث أَيَْن ٱلَْكاتُِب؟ أَيَْن ٱلَْحِكيُم؟ أَيَْن 20 ِء». َ ٱلُْفَه
ِبٱلَْمِسيِح نَْكِرُز نَْحُن َولَِكنََّنا 23 ِحْكَمًة، يَطْلُبُوَن َ َوٱلْيُونَانِيِّ آيًَة، يَْسأَلُوَن ٱلْيَُهوَد ِألَنَّ 22 ٱلِْكرَازَِة. ِبَجَهالَِة َ ٱلُْمْؤِمِن يَُخلَِّص أَْن ُ ٱ ٱْستَْحَسَن ِبٱلِْحْكَمِة،
ٱلنَّاِس! ِمَن أَْحَكُم ِ ٱ َجَهالََة ِألَنَّ 25 . ِ ٱ َوِحْكَمِة ِ ٱ ِة قُوَّ فَِبٱلَْمِسيِح ، َ َويُونَانِيِّ يَُهوًدا يَن: لِلَْمْدُعوِّ ا َوأَمَّ 24 َجَهالًَة! َ َولِلْيُونَانِيِّ ًَة، ْ َع لِلْيَُهوِد َمْصلُوبًا:

ٱلنَّاِس! ِمَن أَقَْوى ِ ٱ َوَضْعَف
ٱلَْعالَِم ُجهَّاَل ُ ٱ ٱْختَاَر بَِل 27 ُرشَفَاَء، ُوَن كَِث لَيَْس أَقِْويَاَء، ُوَن كَِث لَيَْس ٱلَْجَسِد، َحَسَب َء َ ُحَك ُوَن كَِث لَيَْس أَْن ٱْإلِْخَوُة، أَيَُّها َدْعَوتَُكْم فَٱنْظُُروا 26
كُلُّ يَْفتَِخَر َال ْ َ لِ 29 ٱلَْمْوُجوَد، لِيُبِْطَل ٱلَْمْوُجوِد َ ْ َوَغ َوٱلُْمزَْدَرى ٱلَْعالَِم أَْدنِيَاَء ُ ٱ وَٱْختَاَر 28 ٱْألَقِْويَاَء. لِيُْخِزَي ٱلَْعالَِم ُضَعَفاَء ُ ٱ وَٱْختَاَر َء. َ ٱلُْحَك لِيُْخِزَي
فَلْيَْفتَِخْر ٱفْتََخَر «َمِن َمْكتُوٌب: ُهَو َ كَ َحتَّى 31 َوِفَداًء. َوقََداَسًة َوِبرا ِ ٱ ِمَن ِحْكَمًة لََنا َصاَر ٱلَِّذي يَُسوَع، ِبٱلَْمِسيِح أَنْتُْم َوِمْنُه 30 أََماَمُه. َجَسٍد ِذي

.« ِبٱلرَّبِّ
يَُسوَع إالَّ بَيَْنُكْم َشيْئًا أَْعرَِف أَْن أَْعزِْم لَْم ِّ ِألَ 2 ، ِ ٱ ِبَشَهاَدِة لَُكْم ُمَناِديًا ٱلِْحْكَمِة أَِو ٱلَْكَالِم ِبُسُموِّ لَيَْس أَتَيُْت ٱْإلِْخَوُة، أَيَُّها إِلَيُْكْم أَتَيُْت َّ لَ َوأَنَا بَْل12 ٱلُْمْقِنعِ، ٱْإلِنَْسانِيَِّة ٱلِْحْكَمِة ِبَكَالِم يَُكونَا لَْم ِ وَكِرَاَز وَكََالِمي 4 ٍَة. كَِث َورِْعَدٍة َوَخْوٍف، َضْعٍف، ِيف ِعْنَدكُْم كُْنُت َوأَنَا 3 َمْصلُوبًا. يَّاُه َوإِ ٱلَْمِسيَح

. ِ ٱ ِة ِبُقوَّ بَْل ٱلنَّاِس ِبِحْكَمِة َانُُكْم إِ يَُكوَن َال ْ َ لِ 5 ِة، َوٱلُْقوَّ ٱلرُّوِح ِبُربَْهاِن

القدس الروح من التي الحكمة

ِيف ِ ٱ ِبِحْكَمِة نَتََكلَُّم بَْل 7 يُبْطَلُوَن. ٱلَِّذيَن ْهِر، ٱلدَّ َهَذا ِء َ ُعظَ ِمْن َوَال ْهِر، ٱلدَّ َهَذا ِمْن لَيَْسْت ِبِحْكَمٍة َولَِكْن ، َ ٱلَْكاِملِ َ ْ بَ ِبِحْكَمٍة نَتََكلَُّم لَِكنََّنا 6
ٱلَْمْجِد. رَبَّ َصلَبُوا َ لَ َعرَفُوا لَْو ِألَْن ْهِر، ٱلدَّ َهَذا ِء َ ُعظَ ِمْن أََحٌد يَْعلَْمَها لَْم ٱلَِّتي 8 لَِمْجِدنَا، ُهوِر ٱلدُّ قَبَْل فََعيََّنَها ُ ٱ َسبََق ٱلَِّتي ٱلَْمْكتُوَمِة، ٱلِْحْكَمِة : ِرسٍّ
ِألَنَّ ِبُروِحِه. نَْحُن لََنا ُ ٱ فَأَْعلََنُه 10 يُِحبُّونَُه». لِلَِّذيَن ُ ٱ ُه أََعدَّ َما إِنَْساٍن: بَاِل َعَىل يَْخطُْر َولَْم أُُذٌن، تَْسَمْع َولَْم ، ٌ ْ َع تََر لَْم «َما َمْكتُوٌب: ُهَو َ كَ بَْل 9
إِالَّ أََحٌد يَْعرِفَُها َال ِ ٱ أُُموُر أَيًْضا َهَكَذا ِفيِه؟ ٱلَِّذي ٱْإلِنَْساِن ُروُح إِالَّ ٱْإلِنَْساِن أُُموَر يَْعرُِف ٱلنَّاِس ِمَن َمْن ِألَْن 11 . ِ ٱ َق َ أَْع َحتَّى ٍء َيشْ كُلَّ يَْفَحُص ٱلرُّوَح
تَُعلُِّمَها ِبأَقَْواٍل َال أَيًْضا، ِبَها نَتََكلَُّم ٱلَِّتي 13 ، ِ ٱ ِمَن لََنا ٱلَْمْوُهوبََة ٱْألَْشيَاَء لَِنْعرَِف ، ِ ٱ ِمَن ٱلَِّذي ٱلرُّوَح بَِل ٱلَْعالَِم، ُروَح نَأُْخْذ لَْم َونَْحُن 12 . ِ ٱ ُروُح

يَْقِدُر َوَال َجَهالٌَة، ِعْنَدُه ِألَنَُّه ِ ٱ لُِروِح َما يَْقبَُل َال ٱلطَِّبيِعيَّ ٱْإلِنَْساَن َولَِكنَّ 14 ِبٱلرُّوِحيَّاِت. ٱلرُّوِحيَّاِت َ قَارِنِ ٱلُْقُدُس، ٱلرُّوُح يَُعلُِّمُه َا ِ بَْل إِنَْسانِيٌَّة، ِحْكَمٌة
نَْحُن ا َوأَمَّ فَيَُعلَِّمُه؟». ٱلرَّبِّ ِفْكَر َعرََف َمْن «ِألَنَُّه 16 أََحٍد. ِمْن ِفيِه َاليُْحَكُم َوُهَو ٍء، َيشْ كُلِّ ِيف فَيَْحُكُم ٱلرُّوِحيُّ ا َوأَمَّ 15 ُروِحيا. ِفيِه يُْحَكُم َا َّ إِ ِألَنَُّه يَْعرِفَُه أَْن

ٱلَْمِسيِح. ِفْكُر فَلََنا
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الكنيسة يف االنقسامات

تَْستَِطيُعوَن، بَْعُد تَُكونُوا لَْم ِألَنَُّكْم طََعاًما، َال لَبًَنا َسَقيْتُُكْم 2 ٱلَْمِسيِح، ِيف كَأَطَْفاٍل َ كََجَسِديِّ بَْل ، َ كَُروِحيِّ أُكَلَِّمُكْم أَْن أَْستَِطْع لَْم ٱْإلِْخَوُة أَيَُّها َوأَنَا ِألَنَُّه13 4 ؟ ٱلْبََرشِ ِبَحَسِب َوتَْسلُُكوَن َ َجَسِديِّ أَلَْستُْم َوٱنِْشَقاٌق، َوِخَصاٌم َحَسٌد ِفيُكْم إِْذ فَِإنَُّه َجَسِديُّوَن. بَْعُد ِألَنَُّكْم 3 تَْستَِطيُعوَن، َال أَيًْضا ٱْآلَن بَِل
؟ َ َجَسِديِّ أَفَلَْستُْم ِألَبُلُّوَس» «أَنَا وَآَخُر: لِبُولَُس» «أَنَا َواِحٌد: قَاَل َمتَى

يُْنِمي. كَاَن َ ٱ لَِكنَّ َسَقى، َوأَبُلُّوُس َغرَْسُت أَنَا 6 َواِحٍد: لُِكلِّ ٱلرَّبُّ أَْعطَى َ وَكَ ، َ ِبَواِسطَِتِه آَمْنتُْم َخاِدَماِن بَْل أَبُلُّوُس؟ ُهَو َوَمْن بُولُُس؟ ُهَو فََمْن 5
نَْحُن فَِإنََّنا 9 تََعِبِه. ِبَحَسِب أُْجرَتَُه َسيَأُْخُذ َواِحٍد كُلَّ َولَِكنَّ َواِحٌد، َ ُه اِقي وَٱلسَّ َوٱلَْغارُِس 8 يُْنِمي. ٱلَِّذي ُ ٱ بَِل اِقي، ٱلسَّ َوَال َشيْئًا ٱلَْغارُِس لَيَْس إًِذا 7

َواِحٍد كُلُّ فَلْيَْنظُْر َولَِكْن َعلَيِْه. يَبِْني وَآَخُر أََساًسا، َوَضْعُت قَْد َحِكيٍم كَبَنَّاٍء ِيل ٱلُْمْعطَاِة ِ ٱ نِْعَمِة َحَسَب 10 . ِ ٱ ِبَناُء ، ِ ٱ فََالَحُة َوأَنْتُْم ، ِ ٱ َمَع َعاِمَالِن
ٱْألََساِس: َهَذا َعَىل يَبِْني أََحُد كَاَن إِْن َولَِكْن 12 ٱلَْمِسيُح. يَُسوُع ُهَو ٱلَِّذي ُوِضَع، ٱلَِّذي َ ْ َغ آَخَر أََساًسا يََضَع أَْن أََحٌد يَْستَِطيُع َال فَِإنَُّه 11 َعلَيِْه. يَبِْني كَيَْف
َواِحٍد كُلِّ َعَمَل ٱلنَّاُر َوَستَْمتَِحُن يُْستَْعلَُن، ِبَناٍر ِألَنَُّه َسيُبَيُِّنُه. ٱلْيَْوَم ِألَنَّ ظَاِهرًا ُ َسيَِص َواِحٍد كُلِّ فََعَمُل 13 قَشا، ُعْشبًا، َخَشبًا، ًَة، كَِر ِحَجارًَة ًة، ِفضَّ َذَهبًا،
أَنَُّكْم تَْعلَُموَن أََما 16 ِبَناٍر. َ كَ َولَِكْن فََسيَْخلُُص، ُهَو ا َوأَمَّ ، فََسيَْخَرسُ أََحٍد َعَمُل ٱْحَرتََق إِِن 15 أُْجرًَة. فََسيَأُْخُذ َعلَيِْه بََناُه قَْد أََحٍد َعَمُل بَِقَي إِْن 14 ُهَو. َما
نَْفَسُه. أََحٌد يَْخَدَعنَّ َال 18 ُهَو. أَنْتُْم ٱلَِّذي ٌس ُمَقدَّ ِ ٱ َهيَْكَل ِألَنَّ ،ُ ٱ فََسيُْفِسُدُه ِ ٱ َهيَْكَل يُْفِسُد أََحٌد كَاَن إِْن 17 ِفيُكْم؟ يَْسُكُن ِ ٱ َوُروُح ، ِ ٱ َهيَْكُل
«ٱْآلِخُذ َمْكتُوٌب: ِألَنَُّه ، ِ ٱ ِعْنَد َجَهالٌَة ِهَي ٱلَْعالَِم َهَذا ِحْكَمَة ِألَنَّ 19 ! ً َحِكي َ يَِص ْ َ لِ َجاِهًال فَلْيَِرصْ ْهِر، ٱلدَّ َهَذا ِيف بَيَْنُكْم َحِكيٌم أَنَُّه يَظُنُّ أََحٌد كَاَن إِْن
َصَفا، أَْم أَبُلُّوُس، أَْم أَبُولُُس، 22 لَُكْم: ٍء َيشْ كُلَّ فَِإنَّ ِبٱلنَّاِس! أََحٌد يَْفتَِخرَنَّ َال إًِذا 21 بَاِطلٌَة». أَنََّها ِء َ ٱلُْحَك أَفَْكاَر يَْعلَُم «ٱلرَّبُّ َوأَيًْضا: 20 َْكرِِهْم». ِ َء َ ٱلُْحَك

. ِ ِ َوٱلَْمِسيُح فَلِلَْمِسيِح، أَنْتُْم ا َوأَمَّ 23 لَُكْم. ٍء َيشْ كُلُّ ٱلُْمْستَْقِبلَُة. أَِم ٱلَْحاِرضَُة، ٱْألَْشيَاُء أَِم ٱلَْمْوُت، أَِم ٱلَْحيَاُة، أَِم ٱلَْعالَُم، أَِم

املسيح رسل

يُْحَكَم أَْن ِعْنِدي ٍء َيشْ فَأَقَلُّ أَنَا ا َوأَمَّ 3 أَِميًنا. ٱْإلِنَْساُن يُوَجَد ْ َ لِ ٱلْوُكََالِء ِيف يُْسأَُل ثُمَّ 2 ، ِ ٱ َرسَائِِر َووُكََالِء ٱلَْمِسيِح، اِم كَُخدَّ ٱْإلِنَْساُن فَلْيَْحِسبَْنا َهَكَذا ُهَو14 ِيفَّ يَْحُكُم ٱلَِّذي َولَِكنَّ ُمَربًَّرا. ِبَذلَِك لَْسُت لَِكنَِّني . ِ َذا ِيف ٍء ِبَيشْ أَْشُعُر لَْسُت ِّ فَِإ 4 أَيًْضا. نَْفِيس ِيف أَْحُكُم لَْسُت بَْل . بََرشٍ يَْوِم ِمْن أَْو ِمْنُكْم، ِيفَّ
. ِ ٱ ِمَن َواِحٍد لُِكلِّ ٱلَْمْدُح يَُكوُن َوِحيَنِئٍذ ٱلُْقلُوِب. آَراَء َويُظِْهُر ٱلظََّالِم َخَفايَا ُ َسيُِن ٱلَِّذي ٱلرَّبُّ َ ِ يَأْ َحتَّى ٱلَْوقِْت، قَبَْل ٍء َيشْ ِيف تَْحُكُموا َال إًِذا 5 . ٱلرَّبُّ

ِألَْجِل أََحٌد يَْنتَِفَخ َال ْ َ َمْكتُوٌب»، ُهَو َما فَْوَق تَْفتَِكُروا َال «أَْن ِفيَنا: تَتََعلَُّموا ْ َ لِ أَْجلُِكْم، ِمْن أَبُلُّوَس َوإَِىل نَْفِيس إَِىل تَْشِبيًها لْتُُه َحوَّ ٱْإلِْخَوُة أَيَُّها فََهَذا 6
ٱْستَْغَنيْتُْم! قَِد َشِبْعتُْم! قَْد إِنَُّكْم 8 تَأُْخْذ؟ لَْم كَأَنََّك تَْفتَِخُر َذا َ فَلِ أََخْذَت، قَْد كُْنَت َوإِْن تَأُْخْذُه؟ لَْم لََك ٍء َيشْ َوأَيُّ َيِّزَُك؟ ُ َمْن ِألَنَُّه 7 ٱْآلَخِر. َعَىل ٱلَْواِحِد
َمْنظَرًا ِرصْنَا ِألَنََّنا ِبٱلَْمْوِت. َعلَيَْنا َمْحُكوٌم كَأَنََّنا آِخِريَن، ٱلرُُّسَل نَْحُن أَبَْرزَنَا َ ٱ أَنَّ أََرى ِّ فَِإ 9 َمَعُكْم! أَيًْضا نَْحُن لَِنْملَِك َملَْكتُْم َولَيْتَُكْم ِبُدونَِنا! َملَْكتُْم

فَِبَال نَْحُن ا َوأَمَّ ُمَكرَُّموَن، أَنْتُْم فَأَقِْويَاُء! أَنْتُْم ا َوأَمَّ ُضَعَفاُء، نَْحُن ٱلَْمِسيِح! ِيف ُء َ فَُحَك أَنْتُْم ا َوأَمَّ ٱلَْمِسيِح، أَْجِل ِمْن ُجهَّاٌل نَْحُن 10 وَٱلنَّاِس. لِلَْمَالئَِكِة لِلَْعالَِم،
َعلَيَْنا يُْفَرتَى 13 فََنْحتَِمُل. نُْضطََهُد فَُنبَارُِك. نُْشتَُم ِبأَيِْديَنا. َ َعاِملِ َونَتَْعُب 12 إِقَاَمٌة، لََنا َولَيَْس َونُلَْكُم َونَْعَرى َونَْعطَُش نَُجوُع اَعِة ٱلسَّ َهِذِه إَِىل 11 كَرَاَمٍة!
ِمَن َربََواٌت لَُكْم كَاَن َوإِْن ِألَنَُّه 15 أُنِْذُركُْم. ٱْألَِحبَّاِء كَأَْوَالِدي بَْل ِبَهَذا، أَكْتُُب لَُكْم أَُخجِّ ْ َ لِ لَيَْس 14 ٱْآلَن. إَِىل ٍء َيشْ كُلِّ َوَوَسِخ ٱلَْعالَِم كَأَقَْذاِر ِرصْنَا فََنِعُظ.
أَرَْسلُْت لَِذلَِك 17 . ِ َ ُمتََمثِّلِ تَُكونُوا أَْن إِلَيُْكْم فَأَطْلُُب 16 ِبٱْإلِنِْجيِل. يَُسوَع ٱلَْمِسيِح ِيف َولَْدتُُكْم أَنَا ِّ ِألَ ُوَن. كَِث آبَاٌء لَيَْس لَِكْن ٱلَْمِسيِح، ِيف ٱلُْمرِْشِديَن
ِّ كَأَ قَْوٌم فَٱنْتََفَخ 18 كَِنيَسٍة. كُلِّ ِيف َمَكاٍن، كُلِّ ِيف أَُعلُِّم َ كَ ٱلَْمِسيِح ِيف ِبطُرُِقي يَُذكِّرُكُْم ٱلَِّذي ، ٱلرَّبِّ ِيف ُ وَٱْألَِم ٱلَْحِبيُب ٱبِْني ُهَو ٱلَِّذي تِيُموثَاُوَس، إِلَيُْكْم
ٍة. ِبُقوَّ بَْل ِبَكَالٍم، لَيَْس ِ ٱ َملَُكوَت ِألَنَّ 20 تَُهْم. قُوَّ بَْل ٱنْتََفُخوا ٱلَِّذيَن كََالَم لَيَْس فََسأَْعرُِف ، ٱلرَّبُّ َشاَء إِْن يًعا َرسِ إِلَيُْكْم ِ َسآ َولَِكنِّي 19 إِلَيُْكْم. آتِيًا لَْسُت

ٱلَْوَداَعِة؟ َوُروِح ِبٱلَْمَحبَِّة أَْم إِلَيُْكْم ِ آ أَِبَعًصا تُِريُدوَن؟ َماَذا 21

يز أخ من الكنيسة موقف

َحتَّى تَُنوُحوا لَْم َوِبٱلَْحِريِّ ُمْنتَِفُخوَن، أَفَأَنْتُْم 2 أَِبيِه. ٱْمَرأَُة لِْإلِنَْساِن تَُكوَن أَْن َحتَّى ٱْألَُمِم، َ ْ بَ ى يَُسمَّ َال َهَكَذا ً َوِز ! ً ِز بَيَْنُكْم أَنَّ ُمطْلًَقا يُْسَمُع َهَكَذا:15 َهَذا، فََعَل ٱلَِّذي ِيف َحاِرضٌ ِّ كَأَ َحَكْمُت قَْد ِبٱلرُّوِح، َحاِرضٌ َولَِكْن ِبٱلَْجَسِد، َغائٌِب ِّ كَأَ أَنَا ِّ فَِإ 3 ٱلِْفْعَل؟ َهَذا فََعَل ٱلَِّذي َوْسِطُكُم ِمْن يُرْفََع
ٱلرُّوُح تَْخلَُص ْ َ لِ ٱلَْجَسِد، لَِهَالِك يْطَاِن لِلشَّ َهَذا ِمثُْل يَُسلََّم أَْن 5 - ٱلَْمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا ِة قُوَّ َمَع ُمْجتَِمُعوَن َوُروِحي أَنْتُْم إِْذ - ٱلَْمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا ِبٱْسِم 4
تَُكونُوا ْ َ لِ ٱلَْعِتيَقَة، ََة ٱلَْخِم ِمْنُكُم وا نَقُّ إًِذا 7 كُلَُّه؟» َ ٱلَْعِج ُر تَُخمِّ ًَة َصِغ ًَة «َخِم أَنَّ تَْعلَُموَن أَلَْستُْم َحَسًنا. ٱفِْتَخاُركُْم لَيَْس 6 يَُسوَع. ٱلرَّبِّ يَْوِم ِيف

ٱْإلِْخَالِص ِ ِبَفِط بَْل َوٱلُْخبِْث، ِّ ٱلرشَّ َِة ِبَخِم َوَال َعِتيَقٍة، ٍَة ِبَخِم لَيَْس لُِنَعيِّْد، إًِذا 8 ِألَْجلَِنا. ُذِبَح قَْد ٱلَْمِسيَح أَيًْضا ِفْصَحَنا ِألَنَّ .ٌ فَِط أَنْتُْم َ كَ َجِديًدا َعِجيًنا
. َوٱلَْحقِّ

أَْن فَيَلْزَُمُكْم َوإِالَّ ٱْألَْوثَاِن، َعبََدَة أَْو ، َ ٱلَْخاِطِف أَِو ، َ ِع َّ ٱلطَّ أَِو ٱلَْعالَِم، َهَذا زُنَاَة ُمطْلًَقا َولَيَْس 10 ٱلزُّنَاَة. تَُخالِطُوا َال أَْن ٱلرَِّسالَِة ِيف إِلَيُْكْم كَتَبُْت 9
َوَال تَُخالِطُوا َال أَْن َخاِطًفا، أَْو ًا ِسكِّ أَْو َشتَّاًما أَْو َوثٍَن َعاِبَد أَْو ًعا َّ طَ أَْو زَانِيًا أًَخا َمْدُعوٌّ أََحٌد كَاَن إِْن إِلَيُْكْم: فََكتَبُْت ٱْآلَن ا َوأَمَّ 11 ٱلَْعالَِم! ِمَن تَْخرُُجوا
«فَٱْعزِلُوا يَِديُنُهْم. ُ فَٱ َخارٍِج ِمْن ٱلَِّذيَن ا أَمَّ 13 َداِخٍل؟ ِمْن ٱلَِّذيَن تَِديُنوَن أَنْتُْم أَلَْستُْم َخارٍِج؟ ِمْن ٱلَِّذيَن أَِديَن أَْن ِيل َماَذا ِألَنَُّه 12 َهَذا. ِمثَْل تُؤَاكِلُوا

بَيِْنُكْم». ِمْن ٱلَْخِبيَث



7–6 كُورِنْثُوَس أَْهِل إَِىل ٱألُوَىل ٱلرَُّسوِل بُولَُس رَِسالَُة 3

املؤمن ب التقايض

فَِإْن ٱلَْعالََم؟ َسيَِديُنوَن َ يِس ٱلِْقدِّ أَنَّ تَْعلَُموَن أَلَْستُْم 2 ؟ َ يِس ٱلِْقدِّ ِعْنَد َولَيَْس ، َ ٱلظَّالِِم ِعْنَد يَُحاكََم أَْن آَخَر َعَىل َدْعَوى لَُه أََحٌد ِمْنُكْم أَيَتََجاَرسُ لَُكْم16 كَاَن فَِإْن 4 ٱلَْحيَاِة! َهِذِه أُُموَر فَِبٱْألَْوَىل َمَالئَِكًة؟ َسَنِديُن أَنََّنا تَْعلَُموَن أَلَْستُْم 3 ْغَرى؟ ٱلصُّ لِلَْمَحاكِِم َ ُمْستَأِْهلِ ُ ْ َغ أَفَأَنْتُْم ِبُكْم، يَُداُن ٱلَْعالَُم كَاَن
َ ْ بَ يَْقِيضَ أَْن يَْقِدُر َواِحٌد َوَال َحِكيٌم، بَيَْنُكْم لَيَْس أََهَكَذا أَقُوُل. لِتَْخِجيلُِكْم 5 قَُضاًة! ٱلَْكِنيَسِة ِيف ٱلُْمْحتََقِريَن فَأَْجلُِسوا ٱلَْحيَاِة، َهِذِه أُُموِر ِيف َمَحاكُِم
تُظْلَُموَن َال َذا َ لِ بَْعٍض. َمَع بَْعِضُكْم ٍت َ ُمَحاكَ ِعْنَدكُْم ِألَنَّ ُمطْلًَقا، َعيٌْب ِفيُكْم فَٱْآلَن 7 ! َ ٱلُْمْؤِمِن ِ ْ َغ ِعْنَد َوَذلَِك ٱْألََخ، يَُحاكُِم ٱْألََخ لَِكنَّ 6 إِْخَوتِِه؟

َال تَِضلُّوا: َال ؟ ِ ٱ َملَُكوَت يَرِثُوَن َال َ ٱلظَّالِِم أَنَّ تَْعلَُموَن لَْستُْم أَْم 9 لِْإلِْخَوِة! َوَذلَِك َوتَْسلُبُوَن، تَظْلُِموَن أَنْتُْم لَِكْن 8 ؟ ِبٱلَْحِريِّ تُْسلَبُوَن َال َذا َ لِ ؟ ِبٱلَْحِريِّ
. ِ ٱ َملَُكوَت يَرِثُوَن َخاِطُفوَن َوَال َشتَّاُموَن َوَال ُوَن ِسكِّ َوَال ُعوَن َّ طَ َوَال َسارِقُوَن َوَال 10 ذُكُوٍر، ُمَضاِجُعو َوَال َمأْبُونُوَن َوَال فَاِسُقوَن َوَال أَْوثَاٍن َعبََدُة َوَال زُنَاٌة

إِلَِهَنا. َوِبُروِح يَُسوَع ٱلرَّبِّ ِبٱْسِم تََربَّرْتُْم بَْل ْستُْم، تََقدَّ بَْل ٱْغتََسلْتُْم، لَِكِن ِمْنُكْم. أُنَاٌس كَاَن َوَهَكَذا 11

أرواحكم ويف أجسادكم يف هللا مجدوا

لِْألَطِْعَمِة، َوٱلَْجْوُف لِلَْجْوِف ٱْألَطِْعَمُة 13 ٌء. َيشْ َعَيلَّ يَتََسلَُّط َال لَِكْن ِيل»، تَِحلُّ ٱْألَْشيَاِء «كُلُّ تُواِفُق. ٱْألَْشيَاِء كُلُّ لَيَْس لَِكْن ِيل»، تَِحلُّ ٱْألَْشيَاِء «كُلُّ 12
أَنَّ تَْعلَُموَن أَلَْستُْم 15 تِِه. ِبُقوَّ أَيًْضا نَْحُن َوَسيُِقيُمَنا ، ٱلرَّبَّ أَقَاَم قَْد ُ َوٱ 14 لِلَْجَسِد. وَٱلرَّبُّ ، لِلرَّبِّ بَْل لِلزِّنَا لَيَْس ٱلَْجَسَد َولَِكنَّ َوتِلَْك. َهَذا َسيُِبيُد ُ َوٱ

ِألَنَُّه َواِحٌد؟ َجَسٌد ُهَو ِبزَانِيٍَة ٱلْتََصَق َمِن أَنَّ تَْعلَُموَن لَْستُْم أَْم 16 َحاَشا! زَانِيٍَة؟ أَْعَضاَء َوأَْجَعلَُها ٱلَْمِسيِح أَْعَضاَء أَفَآُخُذ ٱلَْمِسيِح؟ أَْعَضاُء ِهَي أَْجَساَدكُْم
ٱلَْجَسِد، َعِن َخارَِجٌة ِهَي ٱْإلِنَْساُن يَْفَعلَُها َخِطيٍَّة كُلُّ ٱلزِّنَا. ِمَن اُْهُربُوا 18 َواِحٌد. ُروٌح فَُهَو ِبٱلرَّبِّ ٱلْتََصَق َمِن ا َوأَمَّ 17 َواِحًدا». َجَسًدا ثَْناِن ِ ٱ «يَُكوُن يَُقوُل:
ِألَنُْفِسُكْم؟ لَْستُْم َوأَنَُّكْم ، ِ ٱ ِمَن لَُكْم ٱلَِّذي ِفيُكُم، ٱلَِّذي ٱلُْقُدِس لِلرُّوِح َهيَْكٌل ُهَو َجَسَدكُْم أَنَّ تَْعلَُموَن لَْستُْم أَْم 19 َجَسِدِه. إَِىل يُْخِطُئ ِ يَْز ٱلَِّذي لَِكنَّ

. ِ ِ ِهَي ٱلَِّتي أَْرَواِحُكُم َوِيف أَْجَساِدكُْم ِيف َ ٱ ُدوا فََمجِّ ِبثََمٍن. ٱْشُرتِيتُْم قَِد ِألَنَُّكْم 20

الزواج

َواِحَدٍة لُِكلِّ َولْيَُكْن ٱْمَرأَتُُه، َواِحٍد لُِكلِّ لِيَُكْن ٱلزِّنَا، لَِسبَِب َولَِكْن 2 ٱْمَرأًَة. َسَّ َ َال أَْن لِلرَُّجِل فََحَسٌن َعْنَها: ِيل كَتَبْتُْم ٱلَِّتي ٱْألُُموِر ِجَهِة ِمْن ا َوأَمَّ لَيَْس17 أَيًْضا ٱلرَُّجُل وَكََذلَِك لِلرَُّجِل. بَْل َجَسِدَها، َعَىل تََسلٌُّط لِلَْمْرأَِة لَيَْس 4 ٱلرَُّجَل. أَيًْضا ٱلَْمْرأَُة وَكََذلَِك ٱلَْواِجَب، َها َحقَّ ٱلَْمْرأََة ٱلرَُّجُل لِيُوِف 3 رَُجلَُها.
ْ َ لِ َمًعا أَيًْضا تَْجتَِمُعوا ثُمَّ َالِة، َوٱلصَّ ْوِم لِلصَّ تَتََفرَُّغوا ْ َ لِ ، ٍ ِح إَِىل ُموافََقٍة، َعَىل يَُكوَن أَْن إِالَّ ٱْآلَخَر، أََحُدكُُم يَْسلُْب َال 5 لِلَْمْرأَِة. بَْل َجَسِدِه، َعَىل تََسلٌُّط لَُه
كُلَّ لَِكنَّ أَنَا. َ كَ ٱلنَّاِس َجِميُع يَُكوَن أَْن أُِريُد ِّ ِألَ 7 ٱْألَْمِر. َسِبيِل َعَىل َال ٱْإلِْذِن َسِبيِل َعَىل َهَذا أَقُوُل َولَِكْن 6 نَزَاَهِتُكْم. َعَدِم لَِسبَِب يْطَاُن ٱلشَّ بَُكُم يَُجرِّ َال

َهَكَذا. وَٱْآلَخُر َهَكَذا ٱلَْواِحُد . ِ ٱ ِمَن ُة ٱلَْخاصَّ َمْوِهبَتُُه لَُه َواِحٍد
ٱلتََّحرُِّق. ِمَن أَْصلَُح ٱلتَّزَوَُّج ِألَنَّ ُجوا. فَلْيَتَزَوَّ أَنُْفَسُهْم، يَْضبُطُوا لَْم إِْن َولَِكْن 9 أَنَا. َ كَ لَِبثُوا إَِذا لَُهْم َحَسٌن إِنَُّه َولِْألََراِمِل، َ ِج ٱلُْمتَزَوِّ ِ ْ لَِغ أَقُوُل َولَِكْن 8

ٱلرَُّجُل يَْرتُِك َوَال رَُجلََها. لِتَُصالِْح أَْو َجٍة، ُمتَزَوِّ َ ْ َغ فَلْتَلْبَْث فَارَقَتُْه، َوإِْن 11 رَُجلََها، ٱلَْمْرأَُة تَُفاِرَق َال أَْن ، ٱلرَّبُّ بَِل أَنَا َال فَأُوِصيِهْم، ُجوَن، ٱلُْمتَزَوِّ ا َوأَمَّ 10

ُ ْ َغ رَُجٌل لََها ٱلَِّتي َوٱلَْمْرأَُة 13 يَْرتُكَْها. فََال َمَعُه، تَْسُكَن أَْن تَرْتَِيض َوِهَي ُمْؤِمَنٍة، ُ ْ َغ ٱْمَرأٌَة لَُه أٌَخ كَاَن إِْن : ٱلرَّبُّ َال أَنَا، لَُهْم فَأَقُوُل ٱلْبَاقُوَن، ا َوأَمَّ 12 ٱْمَرأَتَُه.
فَأَْوَالُدكُْم َوإِالَّ ٱلرَُّجِل. ِيف َسٌة ُمَقدَّ ٱلُْمْؤِمَنِة َ ْ َغ َوٱلَْمْرأََة ٱلَْمْرأَِة، ِيف ٌس ُمَقدَّ ٱلُْمْؤِمِن َ ْ َغ ٱلرَُّجَل ِألَنَّ 14 تَْرتُكُْه. فََال َمَعَها، يَْسُكَن أَْن يَرْتَِيض َوُهَو ُمْؤِمٍن،

ِيف َدَعانَا قَْد َ ٱ َولَِكنَّ ٱْألَْحَواِل، َهِذِه ِمثِْل ِيف ُمْستَْعبًَدا ٱْألُْخُت أَِو ٱْألَُخ لَيَْس فَلْيَُفاِرْق. ٱلُْمْؤِمِن، ُ ْ َغ فَاَرَق إِْن َولَِكْن 15 ُسوَن. ُمَقدَّ فَُهْم ٱْآلَن ا َوأَمَّ نَِجُسوَن،
َ كَ َواِحٍد، لُِكلِّ ُ ٱ قََسَم َ كَ أَنَُّه َ ْ َغ 17 ٱلَْمْرأََة؟ تَُخلُِّص َهْل ٱلرَُّجُل، أَيَُّها تَْعلَُم كَيَْف أَْو ٱلرَُّجَل؟ َ تَُخلِِّص َهْل ٱلَْمْرأَُة، أَيَّتَُها َ تَْعلَِم كَيَْف ِألَنَُّه 16 َالِم. ٱلسَّ
. ْ ِ يَْختَ فََال ٱلُْغرْلَِة، ِيف أََحٌد ُدِعَي أَْغلََف. يَِرصْ فََال َمْختُوٌن، َوُهَو أََحٌد ُدِعَي 18 ٱلَْكَنائِِس. َجِميعِ ِيف آُمُر أَنَا َوَهَكَذا لِيَْسلُْك. َهَكَذا َواِحٍد، كُلَّ ٱلرَّبُّ َدَعا

بَْل َك. يَُهمَّ فََال َعبٌْد َوأَنَْت ُدِعيَت 21 ِفيَها. فَلْيَلْبَْث َواِحٍد كُلُّ ِفيَها ُدِعَي ٱلَِّتي ْعَوُة اَلدَّ 20 . ِ ٱ َوَصايَا ِحْفُظ بَْل َشيْئًا، ٱلُْغرْلَُة َولَيَْسِت َشيْئًا، ٱلِْختَاُن لَيَْس 19
لِلَْمِسيِح. َعبٌْد ُهَو ٱلَْمْدُعوُّ ٱلُْحرُّ أَيًْضا كََذلَِك . ٱلرَّبِّ َعِتيُق فَُهَو َعبٌْد، َوُهَو ٱلرَّبِّ ِيف ُدِعَي َمْن ِألَنَّ 22 . ِبٱلَْحِريِّ فَٱْستَْعِملَْها ُحرا َ تَِص أَْن ٱْستَطَْعَت َوإِِن

. ِ ٱ َمَع َذلَِك ِيف فَلْيَلْبَْث ٱْإلِْخَوُة أَيَُّها ِفيِه َواِحٍد كُلُّ ُدِعَي َما 24 لِلنَّاِس. َعِبيًدا ُوا تَِص فََال ِبثََمٍن، ٱْشُرتِيتُْم قَِد 23

واألرامل املتزوج غ

يِق ٱلضِّ لَِسبَِب َحَسٌن َهَذا أَنَّ فَأَظُنُّ 26 أَِميًنا. يَُكوَن أَْن ٱلرَّبُّ رَِحَمُه كََمْن َرأْيًا أُْعِطي َولَِكنَِّني ، ِفيِهنَّ ٱلرَّبِّ ِمَن أَْمٌر ِعْنِدي فَلَيَْس ٱلَْعَذاَرى، ا َوأَمَّ 25
َوإِْن لَِكنََّك 28 ٱْمَرأًَة. تَطْلُِب فََال ٱْمَرأٍَة! َعِن ُمْنَفِصٌل أَنَْت نِْفَصاَل. ِ ٱ تَطْلُِب فََال ِبٱْمَرأٍَة! ُمرْتَِبٌط أَنَْت 27 َهَكَذا: يَُكوَن أَْن لِْإلِنَْساِن َحَسٌن أَنَُّه ، ٱلَْحاِرضِ
أَيَُّها َهَذا فَأَقُوُل 29 َعلَيُْكْم. أُْشِفُق ِّ فَِإ أَنَا ا َوأَمَّ ٱلَْجَسِد. ِيف ِضيٌق لَُهْم يَُكوُن َهؤَُالِء ِمثَْل َولَِكنَّ تُْخِطْئ. لَْم ٱلَْعْذَراُء َجِت تَزَوَّ َوإِْن تُْخِطْئ. لَْم ْجَت تَزَوَّ
يَْفرَُحوَن، َال كَأَنَُّهْم يَْفرَُحوَن َوٱلَِّذيَن يَبُْكوَن، َال كَأَنَُّهْم يَبُْكوَن َوٱلَِّذيَن 30 لَُهْم، لَيَْس كَأَْن نَِساٌء لَُهْم ٱلَِّذيَن يَُكوَن ْ َ لِ ، ٌ ُمَقرصَّ ٱْآلَن ُمْنُذ ٱلَْوقُْت ٱْإلِْخَوُة:

ُ ْ َغ . َهمٍّ ِبَال تَُكونُوا أَْن فَأُِريُد 32 تَزُوُل. ٱلَْعالَِم َهَذا َهيْئََة ِألَنَّ يَْستَْعِملُونَُه. َال كَأَنَُّهْم ٱلَْعالََم َهَذا يَْستَْعِملُوَن َوٱلَِّذيَن 31 ْلُِكوَن، َ َال كَأَنَُّهْم يَْشَرتُوَن َوٱلَِّذيَن
َجِة ٱلُْمتَزَوِّ ُ ْ َغ فَرْقًا: َوٱلَْعْذَراِء ٱلزَّْوَجِة َ ْ بَ إِنَّ 34 ٱْمَرأَتَُه. يُرِْيض كَيَْف لِلَْعالَِم َما ِيف فَيَْهتَمُّ ٱلُْمتَزَوُِّج ا َوأَمَّ 33 ، ٱلرَّبَّ يُرِْيض كَيَْف لِلرَّبِّ َما ِيف يَْهتَمُّ ٱلُْمتَزَوِِّج

رَُجلََها. تُرِْيض كَيَْف لِلَْعالَِم َما ِيف فَتَْهتَمُّ َجُة ٱلُْمتَزَوِّ ا َوأَمَّ َوُروًحا. َجَسًدا َسًة ُمَقدَّ لِتَُكوَن لِلرَّبِّ َما ِيف تَْهتَمُّ
ِبُدوِن يَْعَمُل أَنَُّه يَظُنُّ أََحٌد كَاَن إِْن َولَِكْن 36 ٱرْتِبَاٍك. ُدوِن ِمْن لِلرَّبِّ َوٱلُْمثَابَرَِة ٱللِّيَاقَِة ِألَْجِل بَْل َوَهًقا، َعلَيُْكْم أُلِْقَي ْ َ لِ لَيَْس ِكُْم، ْ لَِخ أَقُولُُه َهَذا 35

لَُه َولَيَْس قَلِْبِه، ِيف َراِسًخا أَقَاَم َمْن ا َوأَمَّ 37 َجا. فَلْيَتَزَوَّ يُْخِطُئ. َال إِنَُّه يُِريُد. َما فَلْيَْفَعْل ،َ يَِص أَْن لَزَِم َوَهَكَذا ٱلَْوقَْت، تََجاَوزَِت إَِذا َعْذَرائِِه نَْحَو لِيَاقٍَة



10–7 كُورِنْثُوَس أَْهِل إَِىل ٱألُوَىل ٱلرَُّسوِل بُولَُس رَِسالَُة 4

يَْفَعُل يُزَوُِّج َال َوَمْن يَْفَعُل، فََحَسًنا َزوََّج َمْن إًِذا، 38 يَْفَعُل. فََحَسًنا َعْذَراَءُه، يَْحَفَظ أَْن قَلِْبِه ِيف َهَذا َعَىل َعزََم َوقَْد إَِراَدتِِه، َعَىل ُسلْطَاٌن لَُه بَْل ٱْضِطرَاٌر،
إِْن ِغبْطًَة ُ َ أَكْ َولَِكنََّها 40 فََقْط. ٱلرَّبِّ ِيف تُِريُد، َْن ِ َج تَتَزَوَّ ْ َ لِ ُحرٌَّة فَِهَي رَُجلَُها، َماَت إِْن َولَِكْن َحيا. رَُجلَُها َداَم َما ِبٱلنَّاُموِس ُمرْتَِبطٌَة ٱلَْمْرأَُة 39 أَْحَسَن.

. ِ ٱ ُروُح ِعْنِدي أَيًْضا أَنَا ِّ أَ َوأَظُنُّ رَأِْيي. ِبَحَسِب َهَكَذا، لَِبثَْت

لألوثان كذبيحة املقدمة األطعمة

يَْعرِْف لَْم فَِإنَُّه َشيْئًا، يَْعرُِف أَنَُّه يَظُنُّ أََحٌد كَاَن فَِإْن 2 تَبِْني. ٱلَْمَحبََّة َولَِكنَّ يَْنُفُخ، ٱلِْعلُْم . ً ِعلْ لَِجِميِعَنا أَنَّ فََنْعلَُم لِْألَْوثَاِن: ُذِبَح َما ِجَهِة ِمْن ا َوأَمَّ ِيف18 َوثٌَن لَيَْس أَْن نَْعلَُم لِْألَْوثَاِن: ُذِبَح َما أَكِْل ِجَهِة فَِمْن 4 ِعْنَدُه. َمْعُروٌف فََهَذا ،َ ٱ يُِحبُّ أََحٌد كَاَن إِْن َولَِكْن 3 يَْعرَِف! أَْن يَِجُب َ كَ بَْعُد َشيْئًا
ُوَن. كَِث َوأَْربَاٌب ُوَن كَِث آلَِهٌة يُوَجُد َ كَ ٱْألَرِْض، َعَىل أَْو ِء َ ٱلسَّ ِيف كَاَن ِسَواٌء آلَِهًة، ى يَُسمَّ َما ُوِجَد َوإِْن ِألَنَُّه 5 َواِحًدا. إِالَّ آَخُر إِلٌَه لَيَْس َوأَْن ٱلَْعالَِم،

ِيف ٱلِْعلُْم لَيَْس َولَِكْن 7 ِبِه. َونَْحُن ٱْألَْشيَاِء، َجِميُع ِبِه ٱلَِّذي ٱلَْمِسيُح، يَُسوُع َواِحٌد: َورَبٌّ لَُه. َونَْحُن ٱْألَْشيَاِء، َجِميُع ِمْنُه ٱلَِّذي ٱْآلُب َواِحٌد: إِلٌَه لََنا لَِكْن 6
ِألَنََّنا ، ِ ٱ إَِىل ُمَنا يَُقدِّ َال ٱلطََّعاَم َولَِكنَّ 8 ُس. يَتََنجَّ َضِعيٌف ُهَو إِْذ ُُهْم فََضِم لَِوثٍَن، ُذِبَح َّ ِم كَأَنَُّه يَأْكُلُوَن ٱْآلَن إَِىل ٱلَْوثَِن نَْحَو ِ ِم ِبٱلضَّ أُنَاٌس بَْل ٱلَْجِميعِ.
َهيَْكِل ِيف ُمتَِّكئًا ِعلٌْم، لَُه َمْن يَا أََحٌد رَآَك إِْن ِألَنَُّه 10 َعَفاِء. لِلضُّ ًَة َ َمْع َهَذا ُسلْطَانُُكْم َ يَِص لِئَالَّ ٱنْظُُروا َولَِكِن 9 نَْنُقُص. َال نَأْكُْل لَْم َوإِْن نَِزيُد َال أَكَلَْنا إِْن
َوَهَكَذا 12 أَْجلِِه. ِمْن ٱلَْمِسيُح َماَت ٱلَِّذي ِعيُف ٱلضَّ ٱْألَُخ ِعلِْمَك ِبَسبَِب فَيَْهلَِك 11 لِْألَْوثَاِن؟! ُذِبَح َما يَأْكَُل َحتَّى َضِعيٌف، ُهَو إِْذ ُُه، َضِم يَتََقوَّى أَفََال َوثٍَن،
أَِخي. َ ِ أُْع لِئَالَّ ٱْألَبَِد، إَِىل ً لَْح آكَُل فَلَْن أَِخي ُ ِ يُْع طََعاٌم كَاَن إِْن لَِذلَِك 13 ٱلَْمِسيِح. إَِىل تُْخِطئُوَن ِعيَف، ٱلضَّ َُهُم َضِم َوتَْجرَُحوَن ٱْإلِْخَوِة إَِىل تُْخِطئُوَن إِْذ

الرسول حقوق

إِلَيُْكْم أَنَا َا َّ فَِإ آَخِريَن، إَِىل رَُسوًال لَْسُت كُْنُت إِْن 2 ؟ ٱلرَّبِّ ِيف َعَمِيل أَنْتُْم أَلَْستُْم َربََّنا؟ ٱلَْمِسيَح يَُسوَع َرأَيُْت أََما ُحرا؟ أَنَا أَلَْسُت رَُسوًال؟ أَنَا أَلَْسُت لَيَْس19 أَلََعلََّنا 5 َونَْرشََب؟ نَأْكَُل أَْن ُسلْطَاٌن لََنا لَيَْس أَلََعلََّنا 4 يَْفَحُصونَِني: ٱلَِّذيَن ِعْنَد ٱْحِتَجاِجي ُهَو َهَذا 3 . ٱلرَّبِّ ِيف رَِسالَِتي َختُْم أَنْتُْم ِألَنَُّكْم رَُسوٌل!
ِبَنَفَقِة قَطُّ تََجنََّد َمْن 7 نَْشتَِغَل؟ َال أَْن ُسلْطَاٌن لََنا لَيَْس َوْحَدنَا َوبَرْنَابَا أَنَا أَْم 6 َوَصَفا؟ ٱلرَّبِّ َوإِْخَوِة ٱلرُُّسِل كَبَاِقي َزْوَجًة ِبأُْخٍت نَُجوَل أَْن ُسلْطَاٌن لََنا
يَُقوُل أَيًْضا ٱلنَّاُموُس لَيَْس أَْم كَِإنَْساٍن؟ ِبَهَذا أَتََكلَُّم أَلََعيلِّ 8 يَأْكُُل؟ َال ٱلرَِّعيَِّة ِ َ لَ َوِمْن َرِعيًَّة يَْرَعى َمْن أَْو يَأْكُُل؟ َال َرِِه َ َوِمْن كَرًْما يَْغرُِس َوَمْن نَْفِسِه؟
يَْنبَِغي ِألَنَُّه َمْكتُوٌب. أَْجلَِنا ِمْن إِنَُّه أَْجلَِنا؟ ِمْن ُمطْلًَقا يَُقوُل أَْم 10 َاُن؟ ٱلثِّ ُه تُِهمُّ َ ٱ أَلََعلَّ َدارًِسا». ثَْوًرا تَُكمَّ «َال ُموَىس: نَاُموِس ِيف َمْكتُوٌب فَِإنَُّه 9 َهَذا؟
ِمْنُكُم َحَصْدنَا إِْن أَفََعِظيٌم ٱلرُّوِحيَّاِت، لَُكُم َزَرْعَنا قَْد نَْحُن كُنَّا إِْن 11 رََجائِِه. ِيف يًكا َرشِ يَُكوَن أَْن ٱلرََّجاِء َعَىل ارِِس َولِلدَّ رََجاٍء، َعَىل يَْحرَُث أَْن لِلَْحرَّاِث

َعائًِقا نَْجَعَل لِئَالَّ ٍء َيشْ كُلَّ ُل نَتََحمَّ بَْل لْطَاَن، ٱلسُّ َهَذا نَْستَْعِمْل لَْم لَِكنََّنا ِبٱْألَْوَىل؟ نَْحُن أَفَلَْسَنا َعلَيُْكْم، لْطَاِن ٱلسُّ ِيف ُرشَكَاَء آَخُروَن كَاَن إِْن 12 ٱلَْجَسِديَّاِت؟
َهَكَذا 14 ٱلَْمْذبََح؟ يَُشارِكُوَن ٱلَْمْذبََح يَُالزُِموَن ٱلَِّذيَن يَأْكُلُوَن؟ ٱلَْهيَْكِل ِمَن َسِة، ٱلُْمَقدَّ ٱْألَْشيَاِء ِيف يَْعَملُوَن ٱلَِّذيَن أَنَّ تَْعلَُموَن أَلَْستُْم 13 ٱلَْمِسيِح. ِإلِنِْجيِل
ِيل ٌ ْ َخ ِألَنَُّه َهَكَذا. ِيفَّ َ يَِص ْ َ لِ َهَذا كَتَبُْت َوَال َهَذا، ِمْن َشيْئًا أَْستَْعِمْل فَلَْم أَنَا ا أَمَّ 15 يَِعيُشوَن. ٱْإلِنِْجيِل ِمَن ِبٱْإلِنِْجيِل، يَُناُدوَن ٱلَِّذيَن أَنَّ : ٱلرَّبُّ أََمَر أَيًْضا
أَفَْعُل كُْنُت إِْن فَِإنَُّه 17 . ُ أُبَرشِّ َال كُْنُت إِْن ِيل فََويٌْل ، َعَيلَّ َمْوُضوَعٌة ُورَُة ٱلرضَّ إِِذ فَْخٌر، ِيل فَلَيَْس ُ أُبَرشِّ كُْنُت إِْن ِألَنَُّه 16 فَْخِري. أََحٌد يَُعطَِّل أَْن ِمْن أَُموَت أَْن
أَْستَْعِمْل لَْم َحتَّى نََفَقٍة، ِبَال ٱلَْمِسيِح إِنِْجيَل أَْجَعُل ُ أُبَرشِّ َوأَنَا إِْذ أَْجِري؟ ُهَو َ فَ 18 وَكَالٍَة. َعَىل ٱْستُْؤِمْنُت فََقِد كَرًْها كَاَن إِْن َولَِكْن أَْجٌر، فَِيل طَْوًعا َهَذا
تَْحَت َولِلَِّذيَن ٱلْيَُهوَد. ِألَْربََح كَيَُهوِديٍّ لِلْيَُهوِد فَِرصُْت 20 ِيَن. َ ٱْألَكْ ِألَْربََح لِلَْجِميعِ نَْفِيس ٱْستَْعبَْدُت ٱلَْجِميعِ، ِمَن ُحرا كُْنُت إِْذ ِّ فَِإ 19 ٱْإلِنِْجيِل. ِيف ِ ُسلْطَا

نَاُموٍس تَْحَت بَْل ، ِ ِ نَاُموٍس ِبَال لَْسُت ِّ أَ َمَع - نَاُموٍس ِبَال ِّ كَأَ نَاُموٍس ِبَال َولِلَِّذيَن 21 ٱلنَّاُموِس. تَْحَت ٱلَِّذيَن ِألَْربََح ٱلنَّاُموِس تَْحَت ِّ كَأَ ٱلنَّاُموِس
أَفَْعلُُه أَنَا َوَهَذا 23 قَْوًما. َحاٍل كُلِّ َعَىل ِألَُخلَِّص ٍء، َيشْ كُلَّ لِلُْكلِّ ِرصُْت َعَفاَء. ٱلضُّ ِألَْربََح كََضِعيٍف َعَفاِء لِلضُّ ِرصُْت 22 نَاُموٍس. ِبَال ٱلَِّذيَن ِألَْربََح - لِلَْمِسيِح
ْ َ لِ ٱْركُُضوا َهَكَذا ٱلَْجَعالََة؟ يَأُْخُذ َواِحًدا َولَِكنَّ يَرْكُُضوَن، َجِميُعُهْم ٱلَْميَْداِن ِيف يَرْكُُضوَن ٱلَِّذيَن أَنَّ تَْعلَُموَن أَلَْستُْم 24 ِفيِه. يًكا َرشِ ِألَكُوَن ٱْإلِنِْجيِل، ِألَْجِل
لَيَْس كَأَنَُّه َهَكَذا أَْركُُض أَنَا إًِذا، 26 يَْفَنى. َال فَِإكْلِيًال نَْحُن ا َوأَمَّ يَْفَنى، إِكْلِيًال يَأُْخُذوا ْ َ فَلِ أُولَِئَك ا أَمَّ ٍء. َيشْ كُلِّ ِيف نَْفَسُه يَْضبُُط يَُجاِهُد َمْن وَكُلُّ 25 تََنالُوا.

َمرْفُوًضا. نَْفِيس أَنَا ُ أَِص َال لِْآلَخِريَن كََرزُْت َما بَْعَد َحتَّى َوأَْستَْعِبُدُه، َجَسِدي أَقَْمُع بَْل 27 ٱلَْهَواَء. أَْرضُِب َال ِّ كَأَ أَُضارُِب َهَكَذا . ٍ يَِق ِ ْ َغ َعْن
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لُِموَىس ٱْعتََمُدوا َوَجِميَعُهُم 2 ٱلْبَْحِر، ِيف ٱْجتَاُزوا َوَجِميَعُهُم َحابَِة، ٱلسَّ تَْحَت كَانُوا َجِميَعُهْم آبَاَءنَا أَنَّ تَْجَهلُوا أَْن ٱْإلِْخَوُة أَيَُّها أُِريُد لَْسُت ِّ فَِإ َصْخرٍَة110 ِمْن بُوَن يَْرشَ كَانُوا ِألَنَُّهْم ُروِحيا، َواِحًدا َرشَابًا بُوا َرشِ َوَجِميَعُهْم 4 ُروِحيا، َواِحًدا طََعاًما أَكَلُوا َوَجِميَعُهْم 3 ٱلْبَْحِر، َوِيف َحابَِة ٱلسَّ ِيف
نَْحُن نَُكوَن َال َحتَّى لََنا، ِمثَاًال َحَدثَْت ٱْألُُموُر َوَهِذِه 6 ٱلَْقْفِر. ِيف طُرُِحوا ِألَنَُّهْم ،ُ ٱ يَُرسَّ لَْم ِِهْم َ ِبأَكْ لَِكْن 5 ٱلَْمِسيَح. كَانَِت ْخرَُة وَٱلصَّ تَاِبَعِتِهْم، ُروِحيٍَّة
لِلَِّعِب». قَاُموا ثُمَّ ِْب، وَٱلرشُّ لِْألَكِْل ْعُب ٱلشَّ «َجلََس َمْكتُوٌب: ُهَو َ كَ ِمْنُهْم، أُنَاٌس كَاَن َ كَ أَْوثَاٍن َعبََدَة تَُكونُوا فََال 7 أُولَِئَك. ٱْشتََهى َ كَ وًرا ُرشُ َ ُمْشتَِه
َوَال 10 ٱلَْحيَّاُت. فَأَْهلََكتُْهُم ِمْنُهْم، أُنَاٌس أَيًْضا َجرََّب َ كَ ٱلَْمِسيَح نَُجرِِّب َوَال 9 أَلًْفا. وَن َوِعْرشُ ََالثٌَة ث َواِحٍد يَْوٍم ِيف فََسَقَط ِمْنُهْم، أُنَاٌس َ َز َ كَ نَزِْن َوَال 8
ُهوِر. ٱلدُّ أََواِخُر إِلَيَْنا ٱنْتََهْت ٱلَِّذيَن نَْحُن إلِنَْذارِنَا وَكُِتبَْت ِمثَاًال، أََصابَتُْهْم َجِميُعَها ٱْألُُموُر فََهِذِه 11 ٱلُْمْهلُِك. فَأَْهلََكُهُم ِمْنُهْم، أُنَاٌس أَيًْضا َر تََذمَّ َ كَ ُروا تَتََذمَّ

بَْل تَْستَِطيُعوَن، َما فَْوَق بُوَن تَُجرَّ يََدُعُكْم َال ٱلَِّذي ، ٌ أَِم َ ٱ َولَِكنَّ يٌَّة. بََرشِ إِالَّ تَْجِربٌَة تُِصبُْكْم لَْم 13 يَْسُقَط. َال أَْن فَلْيَْنظُْر قَائٌِم، أَنَُّه يَظُنُّ َمْن إًِذا 12
ٱْألَْوثَاِن. ِعبَاَدِة ِمْن ٱْهُربُوا ِ أَِحبَّا يَا لَِذلَِك 14 تَْحتَِملُوا. أَْن لِتَْستَِطيُعوا ٱلَْمْنَفَذ، أَيًْضا ٱلتَّْجِربَِة َمَع َسيَْجَعُل



12–10 كُورِنْثُوَس أَْهِل إَِىل ٱألُوَىل ٱلرَُّسوِل بُولَُس رَِسالَُة 5

الرب وعشاء الوثنية الوالئم

َرشِكََة ُهَو أَلَيَْس نَْكِرسُُه، ٱلَِّذي ٱلُْخبُْز ٱلَْمِسيِح؟ َدِم َرشِكََة ِهَي أَلَيَْسْت نُبَارِكَُها، ٱلَِّتي ٱلَْربَكَِة كَأُْس 16 أَقُوُل: َما ِيف أَنْتُْم ٱْحُكُموا ِء: َ لِلُْحَك َ كَ أَقُوُل 15
ٱلَِّذيَن أَلَيَْس ٱلَْجَسِد. َحَسَب إِْرسَائِيَل ٱنْظُُروا 18 ٱلَْواِحِد. ٱلُْخبِْز ِيف نَْشَرتُِك َجِميَعَنا ِألَنََّنا َواِحٌد، َجَسٌد َواِحٌد، ُخبٌْز ِيَن ٱلَْكِث نَْحُن فَِإنََّنا 17 ٱلَْمِسيِح؟ َجَسِد
َال ، ِ يَاِط لِلشَّ يَْذبَُحونَُه َا َّ فَِإ ٱْألَُمُم يَْذبَُحُه َما إِنَّ بَْل 20 ٌء؟! َيشْ لِلَْوثَِن ُذِبَح َما إِنَّ أَْو ٌء، َيشْ ٱلَْوثََن أَإِنَّ أَقُوُل؟ َذا َ فَ 19 ٱلَْمْذبَِح؟ ُرشَكَاَء ُهْم بَائَِح ٱلذَّ يَأْكُلُوَن
َمائَِدِة َوِيف ٱلرَّبِّ َمائَِدِة ِيف تَْشَرتِكُوا أَْن تَْقِدُروَن َال . َ َشيَاِط وَكَأَْس ٱلرَّبِّ كَأَْس بُوا تَْرشَ أَْن تَْقِدُروَن َال 21 . ِ يَاِط ٱلشَّ ُرشَكَاَء أَنْتُْم تَُكونُوا أَْن أُِريُد فَلَْسُت . ِ ِ

ِمْنُه؟ أَقَْوى أَلََعلََّنا ؟ ٱلرَّبَّ ُ نُِغ أَْم 22 . َ َشيَاِط

املؤمن حرية

كُلُّ بَْل لَِنْفِسِه، ُهَو َما أََحٌد يَطْلُْب َال 24 تَبِْني. ٱْألَْشيَاِء كُلُّ لَيَْس َولَِكْن ِيل»، تَِحلُّ ٱْألَْشيَاِء «كُلُّ تَُواِفُق. ٱْألَْشيَاِء كُلُّ لَيَْس لَِكْن ِيل»، تَِحلُّ ٱْألَْشيَاِء «كُلُّ 23
ِ ْ َغ ِمْن أََحٌد كَاَن َوإِْن 27 َوِمْألََها». ٱْألَرَْض «لِلرَّبِّ ِألَنَّ 26 ،ِ ِم ٱلضَّ أَْجِل ِمْن ٍء، َيشْ َعْن َ فَاِحِص َ ْ َغ كُلُوُه ٱلَْملَْحَمِة ِيف يُبَاُع َما كُلُّ 25 لِْآلَخِر. ُهَو َما َواِحٍد
لَِوثٍَن» َمْذبُوٌح «َهَذا أََحٌد: لَُكْم قَاَل إِْن َولَِكْن 28 .ِ ِم ٱلضَّ أَْجِل ِمْن ، َ فَاِحِص َ ْ َغ ِمْنُه كُلُوا لَُكْم ُم يَُقدَّ َما فَُكلُّ تَْذَهبُوا، أَْن َوتُِريُدوَن يَْدُعوكُْم، َ ٱلُْمْؤِمِن
يُْحَكُم َذا َ لِ ِألَنَُّه ٱْآلَخِر. ُ َضِم بَْل أَنَْت، ََك َضِم لَيَْس ،«ُ ِم «ٱلضَّ أَقُوُل 29 َوِمْألََها». ٱْألَرَْض «لِلرَّبِّ ِألَنَّ .ِ ِم وَٱلضَّ أَْعلََمُكْم، ٱلَِّذي َذاَك أَْجِل ِمْن تَأْكُلُوا فََال
َشيْئًا، تَْفَعلُوَن أَْو بُوَن تَْرشَ أَْو تَأْكُلُوَن كُْنتُْم فَِإَذا 31 َعلَيِْه؟ أَْشُكُر َما ِألَْجِل َعَيلَّ يُْفَرتَى َذا َ فَلِ ِبُشْكٍر، أَتََناَوُل أَنَا كُْنُت فَِإْن 30 آَخَر؟ ِ َضِم ِمْن يَِّتي ُحرِّ ِيف
نَْفِيس، يَُواِفُق َما طَالٍِب َ ْ َغ ٍء، َيشْ كُلِّ ِيف ٱلَْجِميَع أُرِْيض أَيًْضا أَنَا َ كَ 33 . ِ ٱ َولَِكِنيَسِة َ َولِلْيُونَانِيِّ لِلْيَُهوِد ٍَة ْ َع ِبَال كُونُوا 32 . ِ ٱ لَِمْجِد ٍء َيشْ كُلَّ فَٱفَْعلُوا

يَْخلُُصوا. ْ َ لِ ِيَن، ٱلَْكِث بَِل
ِبٱلَْمِسيِح. أَيًْضا أَنَا َ كَ ِ َ ُمتََمثِّلِ كُونُوا 111

العبادة يف اللياقة

كُلِّ َرأَْس أَنَّ تَْعلَُموا أَْن أُِريُد َولَِكْن 3 إِلَيُْكْم. َسلَّْمتَُها َ كَ ٱلتََّعالِيَم َوتَْحَفظُوَن ٍء، َيشْ كُلِّ ِيف تَْذكُُرونَِني أَنَُّكْم َعَىل ٱْإلِْخَوُة أَيَُّها فَأَْمَدُحُكْم 2
ٱْمَرأٍَة كُلُّ ا َوأَمَّ 5 رَأَْسُه. ُ يَِش ٌء، َيشْ رَأِْسِه َعَىل َولَُه يَتََنبَّأُ أَْو يَُصيلِّ رَُجٍل كُلُّ 4 .ُ ٱ ُهَو ٱلَْمِسيِح َورَأُْس ٱلرَُّجُل، فَُهَو ٱلَْمْرأَِة رَأُْس ا َوأَمَّ ٱلَْمِسيُح، ُهَو رَُجٍل
قَِبيًحا كَاَن َوإِْن َشَعرَُها. فَلْيَُقصَّ تَتََغطَّى، َال كَانَْت إِْن ٱلَْمْرأَُة، إِِذ 6 ِبَعيِْنِه. َواِحٌد ٌء َيشْ َوٱلَْمْحلُوقََة ِألَنََّها َرأَْسَها، ُ فَتَِش ُمُغطَّى، ُ ْ َغ َورَأُْسَها تَتََنبَّأُ أَْو تَُصيلِّ
لَيَْس ٱلرَُّجَل ِألَنَّ 8 ٱلرَُّجِل. َمْجُد فَِهَي ٱلَْمْرأَُة ا َوأَمَّ َوَمْجَدُه. ِ ٱ ُصورََة لَِكْونِِه َرأَْسُه يَُغطَِّي أَْن يَْنبَِغي َال ٱلرَُّجَل فَِإنَّ 7 . فَلْتَتََغطَّ تُْحلََق، أَْو تَُقصَّ أَْن ِبٱلَْمْرأَِة
َعَىل ُسلْطَاٌن لََها يَُكوَن أَْن لِلَْمْرأَِة يَْنبَِغي لَِهَذا 10 ٱلرَُّجِل. أَْجِل ِمْن ٱلَْمْرأَُة بَِل ٱلَْمْرأَِة، أَْجِل ِمْن يُْخلَْق لَْم ٱلرَُّجَل َوِألَنَّ 9 ٱلرَُّجِل. ِمَن ٱلَْمْرأَُة بَِل ٱلَْمْرأَِة، ِمَن
َهَكَذا ٱلرَُّجِل، ِمَن ِهَي ٱلَْمْرأََة أَنَّ َ كَ ِألَنَُّه 12 . ٱلرَّبِّ ِيف ٱلرَُّجِل ُدوِن ِمْن ٱلَْمْرأَُة َوَال ٱلَْمْرأَِة، ُدوِن ِمْن لَيَْس ٱلرَُّجَل أَنَّ َ ْ َغ 11 ٱلَْمَالئَِكِة. أَْجِل ِمْن َرأِْسَها،
لَيَْسِت أَْم 14 ُمَغطَّاٍة؟ ُ ْ َغ َوِهَي ِ ٱ إَِىل َ تَُصيلِّ أَْن ِبٱلَْمْرأَِة يَلِيُق َهْل أَنُْفِسُكْم: ِيف ٱْحُكُموا 13 . ِ ٱ ِمَن ِهَي ٱْألَْشيَاِء َجِميَع َولَِكنَّ ِبٱلَْمْرأَِة. ُهَو أَيًْضا ٱلرَُّجُل
لََها أُْعِطَي قَْد ْعَر ٱلشَّ ِألَنَّ لََها، َمْجٌد فَُهَو َشْعرََها تُرِْخي كَانَْت إِْن ٱلَْمْرأَُة ا َوأَمَّ 15 لَُه؟ َعيٌْب فَُهَو َشْعرَُه يُرِْخي كَاَن إِْن ٱلرَُّجَل أَنَّ تَُعلُِّمُكْم نَْفُسَها ٱلطَِّبيَعُة

. ِ ٱ لَِكَنائِِس َوَال َهِذِه، ِمثُْل َعاَدٌة نَْحُن لََنا فَلَيَْس ٱلِْخَصاَم، يُِحبُّ أَنَُّه يُظِْهُر أََحٌد كَاَن إِْن َولَِكْن 16 بُرْقُعٍ. ِعَوَض

الرب عشاء

بَيَْنُكُم أَنَّ أَْسَمُع ٱلَْكِنيَسِة، ِيف تَْجتَِمُعوَن َ ِح أَوًَّال ِّ ِألَ 18 لِْألَرَْدإِ. بَْل لِْألَفَْضِل لَيَْس تَْجتَِمُعوَن كَْونَُكْم أَْمَدُح، لَْسُت ِبَهَذا، أُوِيص إِْذ َولَِكنَِّني 17
ُهَو لَيَْس َمًعا تَْجتَِمُعوَن َ فَِح 20 بَيَْنُكْم. ظَاِهِريَن ٱلُْمَزكَّْوَن لِيَُكوَن أَيًْضا، ِبَدٌع بَيَْنُكْم يَُكوَن أَْن بُدَّ َال ِألَنَُّه 19 ٱلتَّْصِديِق، بَْعَض ُق َوأَُصدِّ ٱنِْشَقاقَاٍت،

أَْم بُوا؟ َوتَْرشَ ِفيَها لِتَأْكُلُوا بُيُوٌت لَُكْم أَفَلَيَْس 22 يَْسَكُر. وَٱْآلَخُر يَُجوُع فَٱلَْواِحُد ٱْألَكِْل، ِيف نَْفِسِه َعَشاَء فَيَأُْخُذ يَْسِبُق َواِحٍد كُلَّ ِألَنَّ 21 ، ٱلرَّبِّ َعَشاِء ِألَكِْل
أَيًْضا: َسلَّْمتُُكْم َما ٱلرَّبِّ ِمَن تََسلَّْمُت ِألَنَِّني 23 أَْمَدُحُكْم! لَْسُت َهَذا؟ َعَىل أَأَْمَدُحُكْم لَُكْم؟ أَقُوُل َماَذا لَُهْم؟ لَيَْس ٱلَِّذيَن َوتُْخِجلُوَن ِ ٱ ِبَكِنيَسِة تَْستَِهيُنوَن

لِِذكِْري». َهَذا ٱْصَنُعوا ِألَْجلُِكُم. ٱلَْمْكُسوُر َجَسِدي ُهَو َهَذا كُلُوا «ُخُذوا َوقَاَل: ، َ فََكرسَّ َوَشَكَر 24 ُخبْزًا أََخَذ ِفيَها، أُْسلَِم ٱلَِّتي ٱللَّيْلَِة ِيف يَُسوَع ٱلرَّبَّ إِنَّ
ٱلُْخبَْز َهَذا أَكَلْتُْم َ كُلَّ فَِإنَُّكْم 26 لِِذكِْري». بْتُْم َرشِ َ كُلَّ َهَذا ٱْصَنُعوا ِبَدِمي. ٱلَْجِديُد ٱلَْعْهُد ِهَي ٱلَْكأُْس «َهِذِه قَائًِال: ْوا، تََعشَّ بَْعَدَما أَيًْضا ٱلَْكأَْس كََذلَِك 25
َجَسِد ِيف ُمْجرًِما يَُكوُن ٱْسِتْحَقاٍق، ِبُدوِن ، ٱلرَّبِّ كَأَْس َرشَِب أَْو ٱلُْخبَْز، َهَذا أَكََل َمْن أَيُّ إًِذا 27 يَِجيَء. أَْن إَِىل ٱلرَّبِّ َْوِت ِ تُْخِربُوَن ٱلَْكأَْس، َهِذِه بْتُْم َوَرشِ
َويَْرشَُب يَأْكُُل ٱْسِتْحَقاٍق ِبُدوِن َويَْرشَُب يَأْكُُل ٱلَِّذي ِألَنَّ 29 ٱلَْكأِْس. ِمَن َويَْرشَُب ٱلُْخبِْز ِمَن يَأْكُُل َوَهَكَذا نَْفَسُه، ٱْإلِنَْساُن لِيَْمتَِحِن َولَِكْن 28 َوَدِمِه. ٱلرَّبِّ
ُحِكَم َ لَ أَنُْفِسَنا َعَىل َحَكْمَنا كُنَّا لَْو ِألَنََّنا 31 يَرْقُُدوَن. ُوَن وَكَِث َوَمرَْىض، ُضَعَفاُء ُوَن كَِث ِفيُكْم َهَذا أَْجِل ِمْن 30 . ٱلرَّبِّ َجَسَد ُمَميٍِّز َ ْ َغ لَِنْفِسِه، َديُْنونًَة
كَاَن إِْن 34 بَْعًضا. بَْعُضُكْم ٱنْتَِظُروا لِْألَكِْل، تَْجتَِمُعوَن َ ِح ، ِ إِْخَو يَا إًِذا 33 ٱلَْعالَِم. َمَع نَُداَن َال ْ َ لِ ٱلرَّبِّ ِمَن نَُؤدَُّب َعلَيَْنا، ُحِكَم قَْد إِْذ َولَِكْن 32 َعلَيَْنا،

ِّبَُها. أُرَت أَِجيُء فَِعْنَدَما ٱلْبَاِقيَُة ٱْألُُموُر ا َوأَمَّ يُْنونَِة. لِلدَّ تَْجتَِمُعوا َال ْ َ ٱلْبَيِْت، ِيف فَلْيَأْكُْل يَُجوُع أََحٌد

الروحية املواهب

َ كَ ٱلْبُْكِم، ٱْألَْوثَاِن إَِىل ُمْنَقاِديَن ً أَُم كُْنتُْم أَنَُّكْم تَْعلَُموَن أَنْتُْم 2 تَْجَهلُوا. أَْن أُِريُد فَلَْسُت ٱْإلِْخَوُة، أَيَُّها ٱلرُّوِحيَِّة ٱلَْمَواِهِب ِجَهِة ِمْن ا َوأَمَّ إِال112َّ « رَبٌّ «يَُسوُع يَُقوَل: أَْن يَْقِدُر أََحٌد َولَيَْس .« َ أَنَاثِي «يَُسوُع يَُقوُل: ِ ٱ ِبُروِح يَتََكلَُّم َوُهَو أََحٌد لَيَْس أَْن أَُعرِّفُُكْم لَِذلَِك 3 تَُساقُوَن. كُْنتُْم
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َواِحٌد، َ ٱ َولَِكنَّ َمْوُجوَدٌة، ٍل َ أَْع َوأَنَْواُع 6 َواِحٌد. ٱلرَّبَّ َولَِكنَّ َمْوُجوَدٌة، ِخَدٍم َوأَنَْواُع 5 َواِحٌد. ٱلرُّوَح َولَِكنَّ َمْوُجوَدٌة، َمَواِهَب فَأَنَْواُع 4 ٱلُْقُدِس. ِبٱلرُّوِح
ٱلرُّوِح ِبَحَسِب ِعلٍْم كََالُم َوِآلَخَر ِحْكَمٍة، كََالُم ِبٱلرُّوِح يُْعطَى لَِواِحٍد فَِإنَُّه 8 لِلَْمْنَفَعِة. ٱلرُّوِح إِظَْهاُر يُْعطَى َواِحٍد لُِكلِّ َولَِكنَُّه 7 . ٱلُْكلِّ ِيف ٱلُْكلَّ يَْعَمُل ٱلَِّذي
أَلِْسَنٍة، أَنَْواُع َوِآلَخَر ٱْألَْرَواِح، ِْييُز َ َوِآلَخَر ٌة، نُبُوَّ َوِآلَخَر قُوَّاٍت، َعَمُل َوِآلَخَر 10 ٱلَْواِحِد. ِبٱلرُّوِح ِشَفاٍء َمَواِهُب َوِآلَخَر ٱلَْواِحِد، ِبٱلرُّوِح َاٌن إِ َوِآلَخَر 9 ٱلَْواِحِد،

يََشاُء. َ كَ ُْفرَِدِه، ِ َواِحٍد لُِكلِّ ً قَاِس ِبَعيِْنِه، ٱلَْواِحُد ٱلرُّوُح يَْعَملَُها كُلََّها َهِذِه َولَِكنَّ 11 أَلِْسَنٍة. تَرَْجَمُة َوِآلَخَر

ة كث وأعضاء واحد جسد

ِألَنََّنا 13 أَيًْضا. ٱلَْمِسيُح كََذلَِك َواِحٌد، َجَسٌد ِهَي ًَة كَِث كَانَْت إَِذا ٱلَْواِحِد ٱلَْجَسِد أَْعَضاِء وَكُلُّ ٌَة، كَِث أَْعَضاٌء َولَُه َواِحٌد ُهَو ٱلَْجَسَد أَنَّ َ كَ ِألَنَُّه 12

ُعْضًوا لَيَْس أَيًْضا ٱلَْجَسَد فَِإنَّ 14 َواِحًدا. ُروًحا ُسِقيَنا َوَجِميُعَنا أَْحرَاًرا، أَْم َعِبيًدا ، َ يُونَانِيِّ أَْم كُنَّا يَُهوًدا َواِحٍد، َجَسٍد إَِىل ٱْعتََمْدنَا أَيًْضا َواِحٍد ِبُروٍح َجِميَعَنا
َعيًْنا، لَْسُت ِّ «ِألِ ٱْألُُذُن: قَالَِت َوإِْن 16 ٱلَْجَسِد؟ ِمَن لَِذلَِك تَُكْن أَفَلَْم ٱلَْجَسِد». ِمَن لَْسُت يًَدا، لَْسُت ِّ «ِألَ ٱلرِّْجُل: قَالَِت إِْن 15 ٌَة. كَِث أَْعَضاٌء بَْل َواِحًدا

ُ ٱ َوَضَع فََقْد ٱْآلَن ا َوأَمَّ 18 ؟ مُّ ٱلشَّ فَأَيَْن َسْمًعا، ٱلُْكلُّ كَاَن لَْو ْمُع؟ ٱلسَّ فَأَيَْن َعيًْنا، ٱلَْجَسِد كُلُّ كَاَن لَْو 17 ٱلَْجَسِد؟ ِمَن لَِذلَِك تَُكْن أَفَلَْم ٱلَْجَسِد». ِمَن لَْسُت
تَْقِدُر َال 21 َواِحٌد. َجَسٌد َولَِكْن ٌَة، كَِث أَْعَضاٌء فَٱْآلَن 20 ٱلَْجَسُد؟ أَيَْن َواِحًدا، ُعْضًوا َجِميُعَها كَاَن لَْو َولَِكْن 19 أََراَد. َ كَ ٱلَْجَسِد، ِيف ِمْنَها َواِحٍد كُلَّ ٱْألَْعَضاَء،
وِريٌَّة. َرضُ ِهَي أَْضَعَف تَظَْهُر ٱلَِّتي ٱلَْجَسِد أَْعَضاُء ِبٱْألَْوَىل بَْل 22 .«! َ إِلَيُْك ِيل َحاَجَة «َال : ِ ْ لِلرِّْجلَ أَيًْضا ٱلرَّأُْس أَِو إِلَيِْك!». ِيل َحاَجَة «َال لِلْيَِد: تَُقوَل أَن ُ ْ ٱلَْع
ٱْحِتيَاٌج. لََها فَلَيَْس ِفيَنا ٱلَْجِميلَُة ا َوأَمَّ 24 أَفَْضُل. ٌل َ َج لََها ِفيَنا ٱلَْقِبيَحُة وَٱْألَْعَضاُء أَفَْضَل. كَرَاَمًة نُْعِطيَها كَرَاَمٍة ِبَال أَنََّها نَْحِسُب ٱلَِّتي ٱلَْجَسِد َوأَْعَضاُء 23
كَاَن فَِإْن 26 لِبَْعٍض. بَْعُضَها َواِحًدا ًما َ ٱْهِت ٱْألَْعَضاُء تَْهتَمُّ بَْل ٱلَْجَسِد، ِيف ٱنِْشَقاٌق يَُكوَن َال ْ َ لِ 25 أَفَْضَل، كَرَاَمًة ٱلنَّاِقَص ُمْعِطيًا ٱلَْجَسَد، َمزََج َ ٱ لَِكنَّ
أَفْرَاًدا. َوأَْعَضاُؤُه ٱلَْمِسيِح، فََجَسُد أَنْتُْم ا َوأَمَّ 27 َمَعُه. تَْفَرُح ٱْألَْعَضاِء فََجِميُع يَُكرَُّم، َواِحٌد ُعْضٌو كَاَن َوإِْن َمَعُه. تَتَأَلَُّم ٱْألَْعَضاِء فََجِميُع يَتَأَلَُّم، َواِحٌد ُعْضٌو
ٱلَْجِميَع أَلََعلَّ 29 أَلِْسَنٍة. َوأَنَْواَع ،َ تََداِب أَْعَوانًا، ِشَفاٍء، َمَواِهَب َذلَِك َوبَْعَد اٍت، قُوَّ ثُمَّ ، َ ُمَعلِِّم ثَالِثًا أَنِْبيَاَء، ثَانِيًا رُُسًال، أَوًَّال ٱلَْكِنيَسِة: ِيف أُنَاًسا ُ ٱ فََوَضَع 28
ِبأَلِْسَنٍة؟ يَتََكلَُّموَن ٱلَْجِميَع أَلََعلَّ ِشَفاٍء؟ َمَواِهَب لِلَْجِميعِ أَلََعلَّ 30 قُوَّاٍت؟ أَْصَحاُب ٱلَْجِميَع أَلََعلَّ ُمَعلُِّموَن؟ ٱلَْجِميَع أَلََعلَّ أَنِْبيَاُء؟ ٱلَْجِميَع أَلََعلَّ رُُسٌل؟

أَفَْضَل. طَِريًقا أُِريُكْم َوأَيًْضا ٱلُْحْسَنى. لِلَْمَواِهِب وا ِجدُّ َولَِكْن 31 يَُرتِْجُموَن؟ ٱلَْجِميَع أَلََعلَّ

املحبة

َجِميَع َوأَْعلَُم ٌة، نُبُوَّ ِيل كَانَْت َوإِْن 2 . يَرِنُّ َصْنًجا أَْو يَِطنُّ نَُحاًسا ِرصُْت فََقْد َمَحبٌَّة، ِيل لَيَْس َولَِكْن َوٱلَْمَالئَِكِة ٱلنَّاِس ِبأَلِْسَنِة أَتََكلَُّم كُْنُت إِْن َسلَّْمُت113 َوإِْن أَْمَواِيل، كُلَّ أَطَْعْمُت َوإِْن 3 َشيْئًا. فَلَْسُت َمَحبٌَّة، ِيل لَيَْس َولَِكْن ٱلِْجبَاَل، أَنُْقَل َحتَّى َاِن ٱْإلِ كُلُّ ِيل كَاَن َوإِْن ِعلٍْم، وَكُلَّ ٱْألَْرسَاِر
َوَال تَُقبُِّح، َوَال 5 تَْنتَِفُخ، َوَال تَتََفاَخُر، َال ٱلَْمَحبَُّة تَْحِسُد. َال ٱلَْمَحبَُّة َوتَرْفُُق. َّ تَتَأَ ٱلَْمَحبَُّة 4 َشيْئًا. أَنْتَِفُع فََال َمَحبٌَّة، ِيل لَيَْس َولَِكْن أَْحَرتَِق، َحتَّى َجَسِدي

كُلِّ َعَىل َوتَْصِربُ ٍء، َيشْ كُلَّ َوتَرُْجو ٍء، َيشْ كُلَّ ُق َوتَُصدِّ ٍء، َيشْ كُلَّ َوتَْحتَِمُل 7 ، ِبٱلَْحقِّ تَْفَرُح بَْل ِبٱْإلِثِْم تَْفَرُح َوَال 6 َؤ، ٱلسُّ تَظُنُّ َوَال ، تَْحتَدُّ َوَال لَِنْفِسَها، َما تَطْلُُب
َمتَى َولَِكْن 10 ٱلتََّنبُِّؤ. بَْعَض َونَتََنبَّأُ ٱلِْعلِْم بَْعَض نَْعلَُم ِألَنََّنا 9 فََسيُبْطَُل. َوٱلِْعلُْم فََستَْنتَِهي، وَٱْألَلِْسَنُة فََستُبْطَُل، ٱلنُّبُوَّاُت ا َوأَمَّ أَبًَدا. تَْسُقُط َال اَلَْمَحبَُّة 8 ٍء. َيشْ
أَبْطَلُْت رَُجًال ِرصُْت َّ لَ َولَِكْن أَفْتَِكُر. كُْنُت وَكَِطْفٍل أَفْطَُن، كُْنُت وَكَِطْفٍل أَتََكلَُّم، كُْنُت كَِطْفٍل ِطْفًال كُْنُت َّ لَ 11 بَْعٌض. ُهَو َما يُبْطَُل فَِحيَنِئٍذ ٱلَْكاِمُل َجاَء
فَيَثْبُُت: ٱْآلَن ا أَمَّ 13 ُعرِفُْت. َ كَ َسأَْعرُِف ِحيَنِئٍذ لَِكْن ٱلَْمْعرِفَِة، بَْعَض أَْعرُِف ٱْآلَن لَِوْجٍه. َوْجًها ِحيَنِئٍذ لَِكْن لُْغٍز، ِيف ِمرْآٍة، ِيف ٱْآلَن نَْنظُُر فَِإنََّنا 12 لِلطِّْفِل. َما

ٱلَْمَحبَُّة. أَْعظََمُهنَّ َولَِكنَّ ٱلثََّالثَُة َهِذِه َوٱلَْمَحبَُّة، وَٱلرََّجاُء َاُن ٱْإلِ

واأللسن النبوة

يَْسَمُع، أََحٌد لَيَْس ِألَْن ،َ ٱ بَِل ٱلنَّاَس يَُكلُِّم َال ِبلَِساٍن يَتََكلَُّم َمْن ِألَنَّ 2 تَتََنبَّأُوا. أَْن َوِبٱْألَْوَىل ٱلرُّوِحيَِّة، لِلَْمَواِهِب وا ِجدُّ َولَِكْن ٱلَْمَحبََّة، اِتْبَُعوا فَيَبِْني114 يَتََنبَّأُ َمْن ا َوأَمَّ نَْفَسُه، يَبِْني ِبلَِساٍن يَتََكلَُّم َمْن 4 َوتَْسلِيٍَة. َوَوْعٍظ ِببُْنيَاٍن ٱلنَّاَس فَيَُكلُِّم يَتََنبَّأُ، َمْن ا َوأَمَّ 3 ِبأَْرسَاٍر. يَتََكلَُّم ِبٱلرُّوِح َولَِكنَُّه
ٱلَْكِنيَسُة تََناَل َحتَّى تَرَْجَم، إَِذا إِالَّ ِبأَلِْسَنٍة، يَتََكلَُّم ْن ِممَّ أَْعظَُم يَتََنبَّأُ َمْن ِألَنَّ تَتََنبَّأُوا. أَْن ِبٱْألَْوَىل َولَِكْن ِبأَلِْسَنٍة، تَتََكلَُّموَن َجِميَعُكْم أَنَّ أُِريُد ِّ إِ 5 ٱلَْكِنيَسَة.
ٱلَْعاِدَمُة اَْألَْشيَاُء 7 ِبتَْعلِيٍم؟ أَْو ٍة، ِبُنبُوَّ أَْو ِبِعلٍْم، أَْو ِبِإْعَالٍن، ا إِمَّ أُكَلِّْمُكْم لَْم إِْن أَنَْفُعُكْم، َذا َ فَ ِبأَلِْسَنٍة، ً ُمتََكلِّ إِلَيُْكْم ِجئُْت إِْن ٱْإلِْخَوُة، أَيَُّها فَٱْآلَن 6 بُْنيَانًا.
أَيًْضا ٱلْبُوُق أَْعطَى إِْن فَِإنَُّه 8 ِبِه؟ ُعزَِف َما أَْو َر زُمِّ َما يُْعرَُف فََكيَْف ِت، َ لِلنََّغ فَرْقًا تُْعِط لَْم إِْن َذلَِك َمَع ِقيثَارٌَة، أَْو ِمزَْماٌر َصْوتًا: تُْعِطي ٱلَِّتي ٱلنُُّفوِس

ٱلَْهَواِء! ِيف تَتََكلَُّموَن تَُكونُوَن فَِإنَُّكْم ِبِه؟ تُُكلَِّم َما يُْعرَُف فََكيَْف يُْفَهُم، كََالًما ِبٱللَِّساِن تُْعطُوا لَْم إِْن أَيًْضا أَنْتُْم َهَكَذا 9 لِلِْقتَاِل؟ يَتََهيَّأُ فََمْن َواِضٍح، َ ْ َغ َصْوتًا
َوٱلُْمتََكلُِّم أَْعَجِميا، ٱلُْمتََكلِِّم ِعْنَد أَكُوُن ٱللَُّغِة َة قُوَّ أَْعرُِف َال كُْنُت فَِإْن 11 َمْعًنى. ِبَال ِمْنَها ٌء َيشْ َولَيَْس ٱلَْعالَِم، ِيف َعَدُدَها َهَذا لَُغاٍت أَنَْواُع تَُكوُن َا َّ ُر 10

ْ َ لِ فَلْيَُصلِّ ِبلَِساٍن يَتََكلَُّم َمْن لَِذلَِك 13 تَزَْداُدوا. أَْن ٱلَْكِنيَسِة بُْنيَاِن ِألَْجِل ٱطْلُبُوا ٱلرُّوِحيَِّة، لِلَْمَواِهِب َغيُوُروَن إِنَُّكْم إِْذ أَيًْضا، أَنْتُْم َهَكَذا 12 ِعْنِدي. أَْعَجِميا
َوأُرَتُِّل ِبٱلرُّوِح، أُرَتُِّل أَيًْضا. ْهِن ِبٱلذِّ َوأَُصيلِّ ِبٱلرُّوِح، أَُصيلِّ إًِذا؟ ُهَو َ فَ 15 ٍَر. َ ِبَال فَُهَو ِذْهِني ا َوأَمَّ ، تَُصيلِّ فَُروِحي ِبلَِساٍن، أَُصيلِّ كُْنُت إِْن ِألَنَُّه 14 يَُرتِْجَم.
تَْشُكُر أَنَْت فَِإنََّك 17 تَُقوُل! َماَذا يَْعرُِف َال ِألَنَُّه ُشْكرَِك؟ ِعْنَد « َ «آِم يَُقوُل: كَيَْف ، يِّ ٱلَْعامِّ َمَكاَن يُْشِغُل فَٱلَِّذي ِبٱلرُّوِح، بَاَركَْت فَِإْن َوإِالَّ 16 أَيًْضا. ْهِن ِبٱلذِّ
أَُعلَِّم ْ َ لِ ِبِذْهِني ٍت َ كَلِ َخْمَس أَتََكلََّم أَْن أُِريُد كَِنيَسٍة، ِيف َولَِكْن، 19 َجِميِعُكْم. ِمْن َ َ أَكْ ِبأَلِْسَنٍة أَتََكلَُّم ِّ أَ إِلَِهي أَْشُكُر 18 يُبَْنى. َال ٱْآلَخَر َولَِكنَّ َحَسًنا،
. َ كَاِملِ فَُكونُوا ٱْألَْذَهاِن ِيف ا َوأَمَّ ، ِّ ٱلرشَّ ِيف أَْوَالًدا كُونُوا بَْل أَْذَهانُِكْم، ِيف أَْوَالًدا تَُكونُوا َال ٱْإلِْخَوُة، أَيَُّها 20 ِبلَِساٍن. كَلَِمٍة آَالِف َعْرشَِة ِمْن َ َ أَكْ أَيًْضا، آَخِريَن

َال آيٌَة، ٱْألَلِْسَنُة إًِذا 22 .« ٱلرَّبُّ يَُقوُل ِيل، يَْسَمُعوَن َهَكَذا َوَال ْعَب، ٱلشَّ َهَذا َسأُكَلُِّم أُْخَرى َوِبِشَفاٍه أُْخَرى أَلِْسَنٍة ِبَذِوي ِّ «إِ ٱلنَّاُموِس: ِيف َمْكتُوٌب 21
يَتََكلَُّموَن ٱلَْجِميُع وَكَاَن َواِحٍد، َمَكاٍن ِيف كُلَُّها ٱلَْكِنيَسُة ٱْجتََمَعِت فَِإِن 23 . َ لِلُْمْؤِمِن بَْل ، َ ٱلُْمْؤِمِن ِ ْ لَِغ فَلَيَْسْت ُة ٱلنُّبُوَّ ا أَمَّ . َ ٱلُْمْؤِمِن ِ ْ لَِغ بَْل ، َ لِلُْمْؤِمِن



15–14 كُورِنْثُوَس أَْهِل إَِىل ٱألُوَىل ٱلرَُّسوِل بُولَُس رَِسالَُة 7

ِمَن يَُوبَُّخ فَِإنَُّه ، يٌّ َعامِّ أَْو ُمْؤِمٍن ُ ْ َغ أََحٌد فََدَخَل يَتََنبَّأُوَن، ٱلَْجِميُع كَاَن إِْن َولَِكْن 24 تَْهُذوَن؟ إِنَُّكْم يَُقولُوَن أَفََال ، َ ُمْؤِمِن ُ ْ َغ أَْو يُّوَن َعامِّ فََدَخَل ِبأَلِْسَنٍة،
ِفيُكْم. ِبٱلَْحِقيَقِة َ ٱ أَنَّ ُمَناِديًا: ، ِ ِ َويَْسُجُد َوْجِهِه َعَىل يَِخرُّ َوَهَكَذا ظَاِهرًَة. قَلِْبِه َخَفايَا ُ تَِص َوَهَكَذا 25 ٱلَْجِميعِ. ِمَن َعلَيِْه يُْحَكُم ٱلَْجِميعِ.

العبادة يف النظام

كَاَن إِْن 27 لِلْبُْنيَاِن. ٍء َيشْ كُلُّ فَلْيَُكْن تَرَْجَمٌة. لَُه إِْعَالٌن، لَُه لَِساٌن، لَُه تَْعلِيٌم، لَُه َمزُْموٌر، لَُه ِمْنُكْم َواِحٍد فَُكلُّ ٱْجتََمْعتُْم َمتَى ٱْإلِْخَوُة؟ أَيَُّها إًِذا ُهَو َ فَ 26
نَْفَسُه َولْيَُكلِّْم ٱلَْكِنيَسِة، ِيف فَلْيَْصُمْت ُمَرتِْجٌم يَُكْن لَْم إِْن َولَِكْن 28 َواِحٌد. َوِبَرتْتِيٍب،َولْيَُرتِْجْم ََالثًَة، ث ََالثًَة ث ِ َ ٱْألَكْ َعَىل أَْو ، ِ ْ ٱثَْن ِ ْ فَٱثَْن ِبلَِساٍن، يَتََكلَُّم أََحٌد
تَتََنبَّأُوا أَْن َجِميُعُكْم تَْقِدُروَن ِألَنَُّكْم 31 ٱْألَوَُّل. فَلْيَْسُكِت َجالٍِس ِآلَخَر أُْعلَِن إِْن َولَِكْن 30 ٱْآلَخُروَن. َولْيَْحُكِم ََالثٌَة، ث أَْو ٱثَْناِن فَلْيَتََكلَِّم ٱْألَنِْبيَاُء ا أَمَّ 29 .َ َوٱ
كََنائِِس َجِميعِ ِيف َ كَ َسَالٍم. إِلَُه بَْل تَْشِويٍش إِلََه لَيَْس َ ٱ ِألَنَّ 33 لِْألَنِْبيَاِء. َخاِضَعٌة ٱْألَنِْبيَاِء َوأَْرَواُح 32 ٱلَْجِميُع. َويَتََعزَّى ٱلَْجِميُع لِيَتََعلََّم َواِحًدا، َواِحًدا

يَتََعلَّْمَن أَْن يُرِْدَن كُنَّ إِْن َولَِكْن 35 أَيًْضا. ٱلنَّاُموُس يَُقوُل َ كَ يَْخَضْعَن بَْل يَتََكلَّْمَن، أَْن لَُهنَّ َمأُْذونًا لَيَْس ِألَنَُّه ٱلَْكَنائِِس، ِيف نَِساُؤكُْم لِتَْصُمْت 34 ، َ يِس ٱلِْقدِّ
أََحٌد كَاَن إِْن 37 ٱنْتََهْت؟ َوْحَدكُُم إِلَيُْكْم أَْم ؟ ِ ٱ كَلَِمُة َخرََجْت ِمْنُكْم أَْم 36 كَِنيَسٍة. ِيف تَتََكلََّم أَْن ِبٱلنَِّساِء قَِبيٌح ِألَنَُّه ٱلْبَيِْت، ِيف رَِجالَُهنَّ فَلْيَْسأَلَْن َشيْئًا،
َْنُعوا َ َوَال لِلتََّنبُِّؤ، وا ِجدُّ ٱْإلِْخَوُة أَيَُّها إًِذا 39 فَلْيَْجَهْل! أََحٌد، يَْجَهْل إِْن َولَِكْن 38 . ٱلرَّبِّ َوَصايَا أَنَُّه إِلَيُْكْم أَكْتُبُُه َما فَلْيَْعلَْم ُروِحيا، أَْو نَِبيا نَْفَسُه يَْحِسُب

تَرْتِيٍب. َوِبَحَسِب ِبلِيَاقٍَة ٍء َيشْ كُلُّ َولْيَُكْن 40 ِبأَلِْسَنٍة. ٱلتََّكلَُّم

املسيح قيامة

إِالَّ ِبِه. ْتُُكْم بَرشَّ كََالٍم أَيُّ تَْذكُُروَن كُْنتُْم إِْن تَْخلُُصوَن، أَيًْضا َوِبِه 2 ِفيِه، َوتَُقوُموَن َوقَِبلْتُُموُه، ِبِه، ْتُُكْم بَرشَّ ٱلَِّذي ِبٱْإلِنِْجيِل ٱْإلِْخَوُة أَيَُّها َوأَُعرِّفُُكْم ُدِفَن،115 َوأَنَُّه 4 ٱلُْكتُِب، َحَسَب َخطَايَانَا أَْجِل ِمْن َماَت ٱلَْمِسيَح أَنَّ أَيًْضا: أَنَا قَِبلْتُُه َما ٱْألَوَِّل ِيف إِلَيُْكْم َسلَّْمُت فَِإنَِّني 3 َعبَثًا! آَمْنتُْم قَْد كُْنتُْم إَِذا
إَِىل بَاٍق ُُهْم َ أَكْ أٍَخ، َخْمِسِمئَِة ِمْن َ َ ِألَكْ َواِحَدًة َدفَْعًة ظََهَر َذلَِك َوبَْعَد 6 . َعَرشَ ثَْنْي ِ لِ ثُمَّ لَِصَفا ظََهَر َوأَنَُّه 5 ٱلُْكتُِب، َحَسَب ٱلثَّالِِث ٱلْيَْوِم ِيف قَاَم َوأَنَُّه

ٱلَِّذي أَنَا ٱلرُُّسِل، أَْصَغُر ِّ ِألَ 9 أَنَا. ِيل ظََهَر - ْقِط لِلسِّ كَأَنَُّه - ٱلُْكلِّ وَآِخَر 8 . َ أَْجَمِع لِلرُُّسِل ثُمَّ لِيَْعُقوَب، ظََهَر َذلَِك َوبَْعَد 7 رَقَُدوا. قَْد بَْعَضُهْم َولَِكنَّ ٱْآلَن.
ِمْنُهْم َ َ أَكْ تَِعبُْت أَنَا بَْل بَاِطلًَة، تَُكْن لَْم ِيل ٱلُْمْعطَاُة َونِْعَمتُُه أَنَا، َما أَنَا ِ ٱ ِبِنْعَمِة َولَِكْن 10 . ِ ٱ كَِنيَسَة ٱْضطََهْدُت ِّ ِألَ رَُسوًال، أُْدَعى ِألَْن أَْهًال لَْسُت

آَمْنتُْم. َوَهَكَذا نَْكِرُز َهَكَذا أُولَِئَك، أَْم أَنَا فََسَواٌء 11 َمِعي. ٱلَِّتي ِ ٱ نِْعَمُة بَْل أَنَا، َال َولَِكْن َجِميِعِهْم.

األموات قيامة

يَُكوُن فََال أَْمَواٍت ِقيَاَمُة تَُكْن لَْم فَِإْن 13 أَْمَواٍت»؟ ِقيَاَمُة لَيَْس «إِْن بَيَْنُكْم: قَْوٌم يَُقوُل فََكيَْف ٱْألَْمَواِت، ِمَن قَاَم أَنَُّه ِبِه يُْكَرُز ٱلَْمِسيُح كَاَن إِْن َولَِكْن 12
أَنَُّه ِ ٱ ِجَهِة ِمْن َشِهْدنَا ِألَنََّنا ، ِ ِ ُزوٍر ُشُهوَد أَيًْضا نَْحُن َونُوَجُد 15 َانُُكْم، إِ أَيًْضا َوبَاِطٌل كِرَازَتَُنا فَبَاِطلٌَة قَاَم، قَْد ٱلَْمِسيُح يَُكِن لَْم َوإِْن 14 قَاَم! قَْد ٱلَْمِسيُح
قَاَم، قَْد ٱلَْمِسيُح يَُكِن لَْم َوإِْن 17 قَاَم. قَْد ٱلَْمِسيُح يَُكوُن فََال يَُقوُموَن، َال َ ٱلَْمْو كَاَن إِْن ِألَنَُّه 16 يَُقوُموَن. َال َ ٱلَْمْو كَاَن إِْن يُِقْمُه، لَْم َوُهَو ٱلَْمِسيَح أَقَاَم
أَْشَقى فَِإنََّنا ٱلَْمِسيِح، ِيف رََجاٌء فََقْط ٱلَْحيَاِة َهِذِه ِيف لََنا كَاَن إِْن 19 َهلَُكوا! أَيًْضا ٱلَْمِسيِح ِيف رَقَُدوا ٱلَِّذيَن إًِذا 18 َخطَايَاكُْم! ِيف بَْعُد أَنْتُْم َانُُكْم. إِ فَبَاِطٌل

ِيف َ كَ ِألَنَُّه 22 ٱْألَْمَواِت. ِقيَاَمُة أَيًْضا ِبِإنَْساٍن ِبِإنَْساٍن، ٱلَْمْوُت إِِذ فَِإنَُّه 21 ٱلرَّاِقِديَن. بَاكُورََة َوَصاَر ٱْألَْمَواِت ِمَن ٱلَْمِسيُح قَاَم قَْد ٱْآلَن َولَِكِن 20 ٱلنَّاِس. َجِميعِ
ٱلنَِّهايَُة، َذلَِك َوبَْعَد 24 َمِجيِئِه. ِيف لِلَْمِسيِح ٱلَِّذيَن ثُمَّ بَاكُورٌَة، ٱلَْمِسيُح رُتْبَِتِه: ِيف َواِحٍد كُلَّ َولَِكنَّ 23 ٱلَْجِميُع. َسيُْحيَا ٱلَْمِسيِح ِيف َهَكَذا ٱلَْجِميُع، ُوُت َ آَدَم
َعُدوٍّ آِخُر 26 قََدَميِْه». تَْحَت ٱْألَْعَداِء َجِميَع «يََضَع َحتَّى ْلَِك َ أَْن يَِجُب ِألَنَُّه 25 ٍة. قُوَّ وَكُلَّ ُسلْطَاٍن وَكُلَّ ِريَاَسٍة كُلَّ أَبْطََل َمتَى ٱْآلِب، ِ ِ ٱلُْملَْك َسلََّم َمتَى
َوَمتَى 28 . ٱلُْكلَّ لَُه أَْخَضَع ٱلَِّذي ُ ْ َغ أَنَُّه فََواِضٌح أُْخِضَع» قَْد ٍء َيشْ كُلَّ «إِنَّ يَُقوُل: َ ِحيَن َولَِكْن قََدَميِْه. تَْحَت ٍء َيشْ كُلَّ أَْخَضَع ِألَنَُّه 27 ٱلَْمْوُت. ُهَو يُبْطَُل

. ٱلُْكلِّ ِيف ٱلُْكلَّ ُ ٱ يَُكوَن ْ َ ، ٱلُْكلَّ لَُه أَْخَضَع لِلَِّذي َسيَْخَضُع أَيًْضا نَْفُسُه بُْن ِ ٱ فَِحيَنِئٍذ ، ٱلُْكلُّ لَُه أُْخِضَع
نَُخاِطُر َذا َ َولِ 30 ٱْألَْمَواِت؟ أَْجِل ِمْن يَْعتَِمُدوَن َذا َ فَلِ ٱلْبَتََّة، يَُقوُموَن َال ٱْألَْمَواُت كَاَن إِْن ٱْألَْمَواِت؟ أَْجِل ِمْن يَْعتَِمُدوَن ٱلَِّذيَن يَْصَنُع َذا َ فَ َوإِالَّ 29

ِيل؟ ٱلَْمْنَفَعُة َ فَ أَفَُسَس، ِيف ُوُحوًشا َحاَربُْت قَْد كَِإنَْساٍن كُْنُت إِْن 32 يَْوٍم. كُلَّ أَُموُت َربَِّنا، ٱلَْمِسيِح يَُسوَع ِيف ِيل ٱلَِّذي ِبٱفِْتَخارِكُُم ِّ إِ 31 َساَعٍة؟ كُلَّ نَْحُن
َوَال لِلِْربِّ اُْصُحوا 34 ٱلَْجيَِّدَة». ٱْألَْخَالَق تُْفِسُد ٱلرَِّديََّة ٱلُْمَعاَرشَاِت «فَِإنَّ تَِضلُّوا: َال 33 ُوُت!». َ َغًدا ِألَنََّنا َونَْرشَْب «فَلَْنأْكُْل يَُقوُموَن، َال ٱْألَْمَواُت كَاَن إِْن

لِتَْخِجيلُِكْم! َذلَِك أَقُوُل . ِ ِبٱ َمْعرِفٌَة لَُهْم لَيَْسْت قَْوًما ِألَنَّ تُْخِطئُوا،

القيامة جسد

ٱلِْجْسَم تَْزَرُع لَْسَت تَْزَرُعُه، َوٱلَِّذي 37 ُْت. َ لَْم إِْن يُْحيَا َال تَْزَرُعُه ٱلَِّذي ! يَاَغِبيُّ 36 يَأْتُوَن؟». ِجْسٍم َوِبأَيِّ ٱْألَْمَواُت؟ يَُقاُم «كَيَْف قَائٌِل: يَُقوُل لَِكْن 35
لَيَْس 39 ِجْسَمُه. ٱلْبُزُوِر ِمَن َواِحٍد َولُِكلِّ أََراَد. َ كَ ً ِجْس يُْعِطيَها َ ٱ َولَِكنَّ 38 ٱلْبََواِقي. أََحِد أَْو ِحْنطٍَة ِمْن َا َّ ُر ُمَجرََّدًة، َحبًَّة بَْل ،ُ يَِص َسْوَف ٱلَِّذي
َمْجَد لَِكنَّ أَرِْضيٌَّة. َوأَْجَساٌم ِويٌَّة، َ َس َوأَْجَساٌم 40 آَخُر. ِ ْ َولِلطَّ آَخُر، َمِك َولِلسَّ آَخُر، َجَسٌد َولِلْبََهائِِم َواِحٌد، َجَسٌد لِلنَّاِس بَْل َواِحًدا، َجَسًدا َجَسٍد كُلُّ

َهَكَذا 42 ٱلَْمْجِد. ِيف نَْجٍم َعْن ْتَاُز َ ً نَْج ِألَنَّ آَخُر. ٱلنُُّجوِم َوَمْجُد آَخُر، ٱلَْقَمِر َوَمْجُد ٌء، َيشْ ْمِس ٱلشَّ َمْجُد 41 آَخُر. ٱْألَرِْضيَّاِت َوَمْجَد ٌء، َيشْ ِويَّاِت َ ٱلسَّ
َويَُقاُم َحيََوانِيا ً ِجْس يُْزَرُع 44 ٍة. قُوَّ ِيف َويَُقاُم َضْعٍف ِيف يُْزَرُع َمْجٍد. ِيف َويَُقاُم َهَواٍن ِيف يُْزَرُع 43 فََساٍد. َعَدِم ِيف َويَُقاُم فََساٍد ِيف يُْزَرُع ٱْألَْمَواِت: ِقيَاَمُة أَيًْضا
ُمْحِييًا. ُروًحا ُ ٱْألَِخ وَآَدُم َحيًَّة»، نَْفًسا ٱْألَوَُّل، ٱْإلِنَْساُن آَدُم، «َصاَر أَيًْضا: َمْكتُوٌب َهَكَذا 45 .ٌّ ِ ُروَحا ِجْسٌم َويُوَجُد ٌّ ِ َحيََوا ِجْسٌم يُوَجُد ُروَحانِيا. ً ِجْس
ُّ ِ َا ٱلرتُّ ُهَو َ كَ 48 ِء. َ ٱلسَّ ِمَن ٱلرَّبُّ ِ ٱلثَّا ٱْإلِنَْساُن .ٌّ ِ تُرَا ٱْألَرِْض ِمَن ٱْألَوَُّل ٱْإلِنَْساُن 47 .ُّ ِ ٱلرُّوَحا َذلَِك َوبَْعَد ،ُّ ِ ٱلَْحيََوا بَِل أَوًَّال ُّ ِ ٱلرُّوَحا لَيَْس لَِكْن 46



16–15 كُورِنْثُوَس أَْهِل إَِىل ٱألُوَىل ٱلرَُّسوِل بُولَُس رَِسالَُة 8

ٱْإلِْخَوُة: أَيَُّها َهَذا فَأَقُوُل 50 . ِويِّ َ ٱلسَّ ُصورََة أَيًْضا َسَنلْبَُس ،ِّ ِ َا ٱلرتُّ ُصورََة لَِبْسَنا َ وَكَ 49 أَيًْضا. ِويُّوَن َ ٱلسَّ َهَكَذا ِويُّ َ ٱلسَّ ُهَو َ وَكَ أَيًْضا، َاِبيُّوَن ٱلرتُّ َهَكَذا
ٱلَْفَساِد. َعَدَم ٱلَْفَساُد يَرُِث َوَال ، ِ ٱ َملَُكوَت يَرِثَا أَْن يَْقِدَراِن َال َوَدًما ً لَْح إِنَّ

فََساٍد، ِي َعِد ٱْألَْمَواُت فَيَُقاُم ُق، َسيُبَوَّ فَِإنَُّه .ِ ٱْألَِخ ٱلْبُوِق ِعْنَد ، ٍ ْ َع طَرْفَِة ِيف لَْحظٍَة ِيف 52 ،ُ َّ نَتََغ كُلََّنا َولَِكنََّنا كُلَُّنا، نَرْقُُد َال لَُكْم: أَقُولُُه ِرسٌّ ُهَوَذا 51

ئُِت َ ٱلْ َهَذا َولَِبَس فََساٍد، َعَدَم ٱلَْفاِسُد َهَذا لَِبَس َوَمتَى 54 َمْوٍت. َعَدَم يَلْبَُس ئَِت َ ٱلْ َوَهَذا فََساٍد، َعَدَم يَلْبََس أَْن َالبُدَّ ٱلَْفاِسَد َهَذا ِألَنَّ 53 .ُ َّ نَتََغ َونَْحُن
فَِهَي ٱلَْمْوِت َشوْكَُة ا أَمَّ 56 َهاِويَُة؟» يَا َغلَبَتُِك أَيَْن َمْوُت؟ يَا َشوْكَتَُك «أَيَْن 55 َغلَبٍَة». إَِىل ٱلَْمْوُت «ٱبْتُلَِع ٱلَْمْكتُوبَُة: ٱلَْكلَِمُة ُ تَِص فَِحيَنِئٍذ َمْوٍت، َعَدَم
َ ْ َغ ، َ َراِسِخ كُونُوا ٱْألَِحبَّاَء، ِ إِْخَو يَا إًِذا 58 ٱلَْمِسيِح. يَُسوَع ِبَربَِّنا ٱلَْغلَبََة يُْعِطيَنا ٱلَِّذي ِ ِ ُشْكرًا َولَِكْن 57 ٱلنَّاُموُس. ِهَي ٱلَْخِطيَِّة ُة َوقُوَّ ٱلَْخِطيَُّة،

. ٱلرَّبِّ ِيف بَاِطًال لَيَْس تََعبَُكْم أَنَّ َ َعالِِم ، ٍ ِح كُلَّ ٱلرَّبِّ َعَمِل ِيف ِيَن ِ ُمْك ، َ ُمتَزَْعِزِع

أورشليم كنيسة ملساعدة التقدمات جمع

ِمْنُكْم َواِحٍد كُلُّ لِيََضْع أُْسبُوٍع، أَوَِّل كُلِّ ِيف 2 أَيًْضا. أَنْتُْم ٱفَْعلُوا َهَكَذا َغَالِطيََّة كََنائَِس أَْوَصيُْت َ فََك ، َ يِس ٱلِْقدِّ ِألَْجِل ٱلَْجْمعِ ِجَهِة ِمْن ا َوأَمَّ إَِىل116 إِْحَسانَُكْم لِيَْحِملُوا ِبرََسائَِل أُرِْسلُُهْم تَْستَْحِسُنونَُهْم فَٱلَِّذيَن َحَرضُْت، َوَمتَى 3 ِحيَنِئٍذ. َجْمٌع يَُكوُن َال ِجئُْت إَِذا َحتَّى ، َ تَيَرسَّ َما َخازِنًا ِعْنَدُه
َمِعي. فََسيَْذَهبُوَن أَيًْضا، أَنَا أَْذَهَب أَْن يَْستَِحقُّ كَاَن َوإِْن 4 أُورَُشلِيَم.

شخصية طلبات

لَْسُت ِّ ِألَ 7 أَْذَهُب. َ َحيْثُ إَِىل ِ تَُشيُِّعو ْ َ لِ أَيًْضا أَُشتِّي أَْو ِعْنَدكُْم أَْمُكُث َا َّ َوُر 6 َِكُدونِيََّة. ِ أَْجتَاُز ِّ ِألَ َِكُدونِيََّة، ِ ٱْجتَزُْت َمتَى إِلَيُْكْم َوَسأَِجيُء 5
بَاٌب ِيل ٱنَْفتََح قَِد ِألَنَُّه 9 ، َ ٱلَْخْمِس يَْوِم إَِىل أَفَُسَس ِيف أَْمُكُث َولَِكنَِّني 8 . ٱلرَّبُّ أَِذَن إِْن زََمانًا ِعْنَدكُْم أَْمُكَث أَْن أَرُْجو ِّ ِألَ ٱلُْعبُوِر، ِيف أََراكُْم أَْن ٱْآلَن أُِريُد

ُوَن. كَِث ُمَعانُِدوَن َويُوَجُد اٌل، فَعَّ َعِظيٌم
إَِيلَّ، َ ِ لِيَأْ ِبَسَالٍم َشيُِّعوُه بَْل أََحٌد، يَْحتَِقرُْه فََال 11 أَيًْضا. أَنَا َ كَ ٱلرَّبِّ َعَمَل يَْعَمُل ِألَنَُّه َخْوٍف. ِبَال ِعْنَدكُْم يَُكوَن أَْن فَٱنْظُُروا تِيُموثَاُوُس، َ أَ إِْن ثُمَّ 10
ِ َسيَأْ َولَِكنَُّه ٱْآلَن. َ ِ يَأْ أَْن ٱلْبَتََّة إَِراَدٌة لَُه تَُكْن َولَْم ٱْإلِْخَوِة، َمَع إِلَيُْكْم َ ِ يَأْ أَْن ًا كَِث إِلَيِْه فَطَلَبُْت ٱْألَِخ، أَبُلُّوَس ِجَهِة ِمْن ا َوأَمَّ 12 ٱْإلِْخَوِة. َمَع أَنْتَِظرُُه ِّ ِألَ

ٱلَْوقُْت. تََوفََّق َمتَى
َمَحبٍَّة. ِيف أُُمورِكُْم كُلُّ لِتَِرصْ 14 ْوا. تََقوَّ رَِجاًال. كُونُوا َاِن. ٱْإلِ ِيف ٱثْبُتُوا اِْسَهُروا. 13

أَيًْضا أَنْتُْم تَْخَضُعوا ْ َ 16 ، َ يِس ٱلِْقدِّ لِِخْدَمِة أَنُْفَسُهْم رَتَّبُوا َوقَْد أََخائِيََة، بَاكُورَُة أَنَُّهْم ٱْسِتَفانَاَس بَيَْت تَْعرِفُوَن أَنْتُْم ٱْإلِْخَوُة: أَيَُّها إِلَيُْكْم َوأَطْلُُب 15
أََراُحوا إِْذ 18 َجَربُوُه، قَْد َهؤَُالِء نُْقَصانَُكْم، ِألَنَّ َوأََخائِيُكوَس، َوفُرْتُونَاتُوَس ٱْسِتَفانَاَس َِجيِء ِ أَفَْرُح ِّ إِ ثُمَّ 17 َويَتَْعُب. َمَعُهْم يَْعَمُل َمْن وَكُلِّ َهؤَُالِء، لِِمثِْل

َهؤَُالِء. ِمثَْل فَٱْعرِفُوا َوُروَحُكْم. ُروِحي

ختامية تحيات

َسلُِّموا أَْجَمُعوَن. ٱْإلِْخَوُة َعلَيُْكُم يَُسلُِّم 20 . َ بَيِْتِه ِيف ٱلَِّتي ٱلَْكِنيَسِة َمَع َوِبِريْسِكالَّ أَكِيَال ًا كَِث ٱلرَّبِّ ِيف َعلَيُْكْم يَُسلُِّم أَِسيَّا. كََنائُِس َعلَيُْكْم تَُسلُِّم 19

ٱلرَّبِّ نِْعَمُة 23 أَثَا. َماَراْن ! َ أَنَاثِي فَلْيَُكْن ٱلَْمِسيَح يَُسوَع ٱلرَّبَّ يُِحبُّ َال أََحٌد كَاَن إِْن 22 بُولَُس. أَنَا ِبيَِدي َالُم اَلسَّ 21 َسٍة. ُمَقدَّ ِبُقبْلٍَة بَْعٍض َعَىل بَْعُضُكْم
. َ آِم يَُسوَع. ٱلَْمِسيِح ِيف َجِميِعُكْم َمَع َمَحبَِّتي 24 َمَعُكْم. ٱلَْمِسيِح يَُسوَع
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