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ساَلُة اأُلوَلى إَلى ُكورنُثوس الرِّ

َرُسولاً 1  لَِيُكوَن  َفَدعاُه  اهلُل  الَِّذي شاَء  ُبولَُس  ِمْن 
2اإلَى  ُسْستانِيَس  اأِخينا  َوِمْن  َيُسوَع،  لِلَمِسيِح 
اأعضاِء َكِنيَسِة اهلِل ِفي َمِديَنِة كُوِرنثُوَس الُمَقدَّسيَن ِفي 
َشعَبُه  لَِيُكونُوا  اهلِل  ِمَن  ْيَن  َوالَمدُعوِّ َيُسوَع،  الَمِسيِح 
َيُسوَع  َربِّنا  بِاْسِم  َيدُعوَن  الَِّذيَن  كُلِّ  َواإلَى  َس،  الُمَقدَّ
الَمِسيِح، َربِِّهْم َوَربِّنا، اأيَنما كانُوا. 3لَِتُكْن لَُكْم نِعَمٌة 

َوَسلاٌم ِمَن اهلِل اأبِينا َوِمْن َربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح.

ُبوُلُس َيشُكُر اهلل
ِمْن اأجِلُكْم، بَِسَبِب نِعَمِة اهلِل  4اأشُكُر اإلَِهي دائِماً 

َيُسوَع. 5َفاأنُتْم ِصرتُْم ِفي  الَمِسيِح  لَُكْم ِفي  الَموُهوَبِة 
الَمِسيِح اأغِنياَء ِفي كُلِّ َشيٍء: ِفي كُلِّ َكلاٍم َوِفي كُلِّ 
َمعِرَفٍة. 6َوَهذا َيعِني اأنَّ َشهاَدَتنا لَُكْم َعِن الَمِسيِح َقْد 
َتَثبََّتْت َبيَنُكْم. 7لَِذلَِك لا َتنُقُصُكْم اأيَُّة َموِهَبٍة ُروِحيٍَّة، 
َواأنُتْم َتْنَتُظُروَن اأْن ُيعَلَن َربُّنا َيُسوَع الَمِسيُح ِفي َمِجيِئِه. 
ُتُكْم اأيضاً َحتَّى النِّهاَيِة َغْيَر َملُوِميَن ِفي  8َوُهَو الَِّذي َسُيَثبِّ

َيوِم َربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح. 9َفاأِميٌن ُهَو اهلُل الَِّذي َدعاكُْم 
ِرَكِة َمَع ابِنِه َيُسوَع الِمِسيِح َربِّنا. اإلَى الشَّ

َمشاِكُل ِفي َكِنيَسِة ُكوِرنُثوس
َيُسوَع  َربِّنا  بِاْسِم  خَوُة  الاإ اأيُّها  اأرُجوكُْم  10لَِكنِّي 

َيُكوَن  َفلا  اأِي،  الرَّ ِفي  َجِميعاً  َتتَِّفقوا  اأْن  الَمِسيِح 
لِلانِقساماِت َمكاٌن َبيَنُكْم، َبْل اأْن َتتَِّحُدوا ِفي ِفكٍر واِحٍد 
َوَهَدٍف واِحٍد. 11َفَقْد َوَصَلتِني يا اإْخَوتِي اأخباٌر َعنُكْم 
َعْن َطِريِق عائَِلِة ُخلُِوي، َتُقوُل اإنَّ َبيَنُكْم ُمشاَجراٌت. 
12َوما اأعِنيِه ُهَو اأنَّ اأَحَدكُْم َيُقوُل: »اأنا اأْتَبُع ُبولَُس.« 

اأْتَبُع  »اأنا  َواآَخُر:  اأُبلُّوَس،«  اأْتَبُع  »اأنا  اآَخُر:  َوَيُقوُل 

ُبطُرَس،« َبيَنما َيُقوُل اآَخُروَن: »اأّما اأنا َفاأْتَبُع الَمِسيَح.« 
13َفَهِل الَمِسيُح ُمنَقِسٌم؟ األََعلَّ ُبولَُس ُهَو الَِّذي ُصِلَب 

ِّي  أن دتُْم بِاْسِم ُبولَُس؟ 14اأشُكُر اهلَل لِا أجِلُكْم؟ اأْم َتَعمَّ لِا
َيُقوُل  َوغايَِس، 15لَِئّلا  ِكِريْسُبوَس  اإلّا  ِمنُكْم  ْد  اُأَعمِّ لَْم 
َبيَت  دُت  َعمَّ 16َوَقْد  باْسِمي!  ْدتُْم  َتَعمَّ اإنَُّكْم  اأَحُدكُْم 
اإْن  اأذكُُر  َفلا  لَِبِقيَِّتُكْم،  بِالنِّسَبِة  اأّما  اأيضاً.  اسِتفاناَس 
لَْم ُيرِسْلِني  اآَخَر ِمنُكْم. 17اإْذ  اأَحداً  دُت  كُنُت َقْد َعمَّ
ِفي  ُمعَتِمٍد  َغيَر  الِبشاَرَة.  ُأعِلَن  لِا َبْل  َد،  ُأَعمِّ لِا الَمِسيُح 
لَِو اعَتَمْدُت َعَلى  ِّي  أن لِا الَكلاِم.  َبراَعٍة ِفي  َذلَِك َعَلى 

تِِه. َذلَِك، َسُيفَرُغ َصِليُب الِمِسيِح ِمْن قُوَّ

ُة اهلِل َوِحكَمُته الَمِسيُح ُقوَّ
ِليِب َحماَقٌة ِفي نََظِر الهالِِكيَن، لَِكنَّها  18َفِبشاَرُة الصَّ

ُة اهلِل ِفي نََظِر الَِّذيَن ُيَخلَُّصوَن. قُوَّ
19َفالِكتاُب َيُقوُل:

  » َساأقِضي َعَلى ِحكَمِة الُحَكماِء،
اإَشْعياء 14:29 أذِكياَء.«      َواُأْبِطُل َذكاَء الا

20َفاأيَن ُهَو الَحِكيُم؟ اأيَن ُهَو العالُِم الباِحُث؟ اأيَن 

اهلُل  َيجَعِل  األَْم  الّزائِِل؟  الَعصِر  َهذا  ِفي  الُمجاِدُل  ُهَو 
اأْن  اهلِل  ِحكَمُة  21َفَقْد شاَءْت  َحماَقًة؟  العالَِم  ِحكَمَة 
اهلُل  َفاختاَر  اهلَل،  َيعِرَف  اأْن  العالَُم بِِحكَمِتِه ِفي  َيفَشَل 
اأْن ُيَخلَِّص الَِّذيَن ُيؤِمُنوَن بِالِبشاَرِة الَِّتي ِهَي َحماَقٌة ِفي 
َوالُيونانِيُّوَن  ُمعِجزاٍت،  َيطلُُبوَن  22َفالَيُهوُد  العالَِم.  نََظِر 
ُر بِالَمِسيِح َمصلُوباً،  َيطلُُبوَن ِحكَمًة، 23اأّما نَحُن َفُنَبشِّ
َفَيَرى الَيُهوُد ِفي َذلَِك اإساَءًة لَُهْم، َوَيَرى ِفيِه الُيونانِيُّوَن 
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َيُهوداً  اهلُل،  َدعاُهُم  الَِّذيَن  اإلَى  بِالنِّسَبِة  24اأّما  َحماَقًة. 
اهلِل  ُة  قُوَّ ُهَو  الَِّذي  بِالَمِسيِح  ُر  نَُبشِّ نَّنا  َفاإ َويونانِيَِّن، 
َوِحكَمُتُه. 25َفما َيعَتِبُرُه اُأولَِئَك َحماَقَة اهلِل، ُهَو اأحَكُم 
ِمْن ِحكَمِة النّاِس! َوما َيعَتِبُرونَُه َضعَف اهلِل، ُهَو اأقَوى 

ِة النّاِس! ِمْن قُوَّ
َدعاكُُم  الَِّذي  الَوقِت  اإلَى  انَتِبُهوا  خَوُة،  الاإ 26اأيُّها 

اهلُل ِفيِه، ِحيَن لَْم َيُكِن َكِثيُروَن ِمنُكْم ُحَكماَء َحَسَب 
الَمقايِْيِس الَبَشِريَِّة، َولَْم َيُكْن َكِثيُروَن ِمنُكْم اأقِوياَء، َولَْم 
َيُكْن َكِثيُروَن ِمنُكْم ُشَرفاَء الاأصِل. 27َبْل اإنَّ اهلَل اختاَر 
ما ُهَو اأحَمُق ِفي العالَِم، لَِكي ُيخِزَي الُحَكماَء، َواختاَر 
. 28اختاَر اهلُل ما  ما ُهَو َضِعيٌف لَِكي ُيخِزَي ما ُهَو َقِويٌّ
ُهَو َوِضيٌع َوُمحَتَقٌر ِفي العالَِم، َواْختاَر »الَّلاَشيَء« لَِكي 
َيقِضَي َعَلى ما ُهَو »َشيٌء.« 29َوَذلَِك لَِكي لا َيفَتِخَر 
الَمِسيِح  ِفي  َحياتُِكْم  َمصَدُر  30َفُهَو  اهلِل.  اأماَم  اأَحٌد 
َوَقداَسًة  َوبِّراً  ِحكَمًة  اهلِل  ِمَن  لَنا  الَِّذي صاَر  َيُسوَع، 

َوِفداًء. 31َفَكما َيُقوُل الِكتاُب:

 ».   » اإْن اأراَد اأَحٌد اأْن َيفَتِخَر، َفْلَيفَتِخْر بِالرَّبِّ
اأرميا 24:9  

ِرساَلُة الَمِسيِح الَمصُلوب

خَوُة، لَْم اآِت ُمِذيعاً َعَليُكْم 2  َفِحيَن ِجئُتُكْم اأيُّها الاإ
الَبَشِريَِّة.  بِالِحْكَمِة  اأْو  الَبلاَغِة  بَِكلاِم  اهلِل  ِسرَّ 
مُت األّا اأعِرَف َشيئاً َواأنا َبيَنُكْم اإلّا َيُسوَع  نَِّني َصمَّ 2َفاإ

َضعٍف  ِفي  3َفِجئُتُكْم  ِليِب.  الصَّ َعَلى  َوَموَتُه  الَمِسيَح 
ْم َكلاِمي َوِرسالَِتي  اُأَقدِّ َوَخوٍف َوارتِعاٍب َشِديٍد. 4َولَْم 
بَِكِلماٍت ُمقِنَعٍة ِمَن الِحْكَمِة الَبَشِريَِّة، َبْل بُِبرهاِن الرُّوِح 
ِحْكَمِة  َعَلى  اإيمانُُكْم  َيْعَتِمَد  لا  لَِكي  5َوَذلَِك  تِِه.  َوقُوَّ

ِة اهلِل. الَبَشِر، َبْل َعَلى قُوَّ

ِحكَمُة اهلل
6ُيعِلُن كلاُمنا ِحكَمًة َبيَن النّاِضِجيَن، لَِكنَّها لَيَسْت 

العالَِم  َهذا  ُحكّاِم  ِمْن  ِهَي  َولا  العالَِم،  َهذا  ِحكَمَة 
الّزائِِليَن. 7لَِكنَّنا نََتَكلَُّم َعْن ِسرِّ ِحكَمِة اهلِل الَِّتي كانَْت 
َبدِء  َقبَل  َدها ُمسَبقاً  اهلَل َحدَّ لَِكنَّ  النّاِس،  َعِن  َمخِفيًَّة 

ماِن ِمْن اأجِل َمجِدنا. 8َوِهَي ِحكَمٌة لَْم َيعِرْفها اأيٌّ  الزَّ
ِمْن ُحكّاِم َهذا العالَِم. َفَلو َعَرفُوها، لَما َصَلُبوا الرَّبَّ 

الَمِجيَد. 9لَِكْن َكما َيُقوُل الِكتاُب:

  » ما لَْم تُبِصْرُه َعيٌن،
   َولا َسِمَعْت بِِه اُأُذٌن،
   َولا َتَخيََّلُه ِفكُر َبَشٍر،

اإَشْعياء 4:64 ُه اهلُل لِلَّذيَن ُيِحبُّونَُه.«      ما اأَعدَّ

10لَِكنَّ اهلَل اأعَلَنُه لَنا بِالرَّوِح الُقُدِس. َفالرُّوُح َيكِشُف 

كُلَّ َشيٍء، َحتَّى اأعماَق اهلِل.
نساِن  نساِن اإلّا ُروُح الاإ 11َفلا اأَحَد َيعِرُف اأفكاَر الاإ

الَِّتي ِفيِه، َكَذلَِك لا اأَحَد َيعِرُف اأفكاَر اهلِل اإلّا ُروُح اهلِل. 
12لَِكنَّنا لَْم نََنْل ُروَح العالَِم، َبِل الرُّوَح الَِّذي َياأتِي ِمَن 

اهلِل، لَِكي نَعِرَف الاأشياَء الَِّتي َوَهَبنا اإيّاها اهلُل. 13َوِهَي 
َواإنَّما  َبَشٍر،  ِمْن  نََتَعلَّْمها  َولَْم  بِها  نََتَكلَُّم  الَِّتي  الاأشياُء 
ُر الَحقائَِق  ِهَي َكِلماٌت ُيَعلُِّمها لَنا الرُّوُح الُقُدُس، َفُنَفسِّ
خُص الَِّذي لَيَس ِفيِه  الرُّوِحيََّة بَِكِلماٍت ُروِحيٍَّة. 14َفالشَّ
َُّه  أن ُروُح اهلِل لا َيقَبُل الَحقائَِق الَِّتي ُيعِلُنها ُروُح اهلِل، لِا
َّها تُقاُس  أن َيعَتِبُرها َحماَقًة، َولا َيسَتِطيُع اأْن َيفَهَمها، لِا
خُص الرُّوِحيُّ َفَيسَتِطيُع اأْن  . 15اأّما الشَّ بِِمقياٍس ُروِحيٍّ
ُأُموِر، لَِكْن لا ُيمِكُن لِلاآَخِريَن اأْن َيِقيُسوُه.  َيِقيَس كُلَّ الا

16َفَكما ُهَو َمكُتوٌب:

،   » َمْن ذا الَِّذي َيعِرُف ِفكَر الرَّبِّ
اإَشْعياء 13:40 ؟«      َمْن َيسَتطيُع اأْن ُيَعلَِّم الرَّبَّ

اأّما نَحُن َفَلنا ِفكُر الَمِسيِح.

خاِدماِن هلل

اأْن 3  َعَلى  قاِدراً  اأكُْن  لَْم  خَوُة،  الاإ اأيُّها  اأنِّي،  َغيَر 
اإلَى  اضَطَرْرُت  َبِل  ُروِحيِّيَن،  َكاُأناٍس  اُأخاِطَبُكْم 
الَمِسيِح.  ُدنَيِويِّيَن، َكاأطفاٍل ِفي  َكاُأناٍس  اُأخاِطَبُكْم  اأْن 
َتُكونُوا  لَْم  اإْذ  َحِقيِقّياً.  َطعاماً  لا  َحِليباً،  2َفَسَقيُتُكْم 

آَن.  قاِدِريَن َبعُد َعَلى َذلَِك، َبْل اأنُتْم َغيُر قاِدِريَن َعَليِه الا
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3لِاأنَُّكْم ما َتزالُوَن ُدنَيِويِّيَن. َفِحيَن ُيوَجُد َحَسٌد َونِزاٌع 

َبيَنُكْم، اأَفلا َتُكونُوَن ُدنَيِويِّيَن سالِِكيَن َكما َيسلُُك اأهُل 
العالَِم؟ 4َفِحيَن َيُقوُل اأَحُدكُْم: »اأنا اأْتَبُع ُبولَُس،« َوَيُقوُل 

اآَخٌر: »اأنا اأْتَبُع اأُبلُّوَس،« اأَفلا َتُكونُوَن ُدنَيِويِّيَن؟
اإلّا  نَحُن  ما  ُبولُُس؟  ُهَو  َوَمْن  اأُبلُّوُس،  ُهَو  5َفَمْن 

َكما  َعَمَلُه  ِمنّا  كُلٌّ  َعِمَل  بِواِسَطِتِهما.  اآَمنُتْم  خاِدماِن 
. 6َفَزَرعُت اأنا الِبذَرَة، َواأُبلُّوُس َسقاها،  َدُه لَُه الرَّبُّ َحدَّ
يٌَّة،  لَِكنَّ اهلَل ُهَو الَِّذي نَّماها. 7َفما لِزاِرِع الِبذَرِة اأَهمِّ
َوالّساِقي  8لِلّزاِرِع  ي.  ُيَنمِّ الَِّذي  هلِل  َبْل  لِساِقيها،  َولا 
َهَدٌف واِحٌد. َوَسَيناُل كُلٌّ ِمنُهما ُمكاَفاأَتُه َحَسَب َثَمِر 

َعَمِلِه.
َواأنُتْم  اهلِل،  ِخدَمِة  ِفي  َوَشِريكاِن  عاِملاِن  9َفَنحُن 

الاأساَس  َوبِناُؤُه. 10َوَكباٍن َحِكيٍم، َوَضعُت  اهلِل  َحقُل 
َحَسَب الَموِهَبِة الَِّتي اأعطانِي اإيّاها اهلُل. َغيَر اأنَّ ُهناَك 
اأشخاصاً اآَخِريَن َيبُنوَن َعَلى َهذا الاأساِس. َفْلَينَتِبْه كُلُّ 
اأْن َيَضَع  اأَحٌد  َيبِني َعَليِه. 11اإْذ لا َيقِدُر  واِحٍد َكيَف 
َيُسوَع  اأْي  اأصلاً،  ُوِضَع  الَِّذي  ذاَك  َغيَر  اآَخَر  اأساساً 
الاأساِس  َذلَِك  َعَلى  َيبِني  اأَحٌد  كاَن  ْن  12َفاإ الَمِسيِح. 
ًة اأْو ِحجاَرًة َكِريَمًة اأْو َخَشباً اأْو  ُمسَتخِدماً َذَهباً اأْو ِفضَّ
تِبناً اأْو َقّشاً، 13َفلا ُبدَّ اأْن َيظَهَر َعَمُل كُلِّ واِحٍد ِفيما 
أنَّ َيوَم َمِجيِء الَمِسيِح َسُيظِهُرُه. َفَسَيظَهُر َذلَِك  َبْعُد، لِا
ذا  الَيوُم بِالنّاِر، َوَسُتَبيُِّن النّاُر ِقيَمَة َعَمِل كُلِّ واِحٍد. 14َفاإ
نساُن، ُيكاَفاُأ. 15َواإذا احَتَرَق َعَملُُه،  َبناُه الاإ َصَمَد ما 
َيخَسُر. اأّما ُهَو نَفُسُه َفَسَيخلُُص، لَِكنَُّه َسَيُكوُن َكَمْن 

َهَرَب ِمْن ناٍر!
اهلِل  ُروَح  َواأنَّ  اهلِل،  َهيَكُل  اأنَُّكْم  َتعَلُموَن  16األا 

اهلِل،  َهيَكَل  اأَحُدُهْم  َب  َخرَّ ذا  17َفاإ ِفيُكْم؟  ساِكٌن 
ٌس، َوُهَو اأنُتْم. 18َفلا  أنَّ َهيَكَل اهلِل ُمَقدَّ ُبُه اهلُل، لِا َسُيَخرِّ
َتخَدُعوا اأنُفَسُكْم. اإْن كاَن َبيَنُكْم َمْن َيُظنُّ اأنَُّه َحِكيٌم 
َحَسَب َمقايِيِس َهذا العالَِم، َفْلَيِصْر ›اأحَمَق‹ لَِكي َيُكوَن 
َحِكيماً َحّقاً!« 19َفِحكَمُة َهذا العالَِم َحماَقٌة ِفي نََظِر 

اهلِل. َيُقوُل الِكتاُب:

   » َيصطاُد اهلُل الُحَكماَء بَِذكائِِهْم.«
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20َوَيُقوُل اأيضاً:

  » الرَّبُّ َيعَلُم اأنَّ اأفكاَر الُحَكماِء باِطَلٌة.« 
المزمور 11:94  

أنَّ كُلَّ الاأشياِء  21َفلا َينَبغي اأْن َيَتباَهى اأَحٌد بَِبَشٍر، لِا

َوالَحياُة  َوالعالَُم  َوُبطُرُس  َواأُبلُّوُس  22ُبولُُس  لَُكْم:  ِهَي 
كُلُّ  الُمسَتقَبِل.  في  َوما  الحاِضِر  في  ما  َوالَموُت، 

الاأشياِء ِهَي لَُكْم. 23َواأنُتْم لِلَمِسيِح، َوالَمِسيُح هلِل.

ُخّداُم الَمِسيح

َعَلى 4  ُمؤَتَمِنيَن  لِلَمِسيِح  َكُخّداٍم  اإلَينا  انُظُروا 
اأسراِر اهلِل. 2َوُيفَتَرُض اأْن َيُكوَن الُمؤَتَمُنوَن َعَلى 
َمسُؤولِيٍَّة، َجِديِريَن بِالثَِّقِة. 3لَِكنِّي لا اأهَتمُّ اأدنَى اهِتماٍم 
، َبْل  اإْن كُنُتْم َتحُكُموَن اأنُتْم اأْو اأيَُّة َمحَكَمٍة َبَشِريٍَّة َعَليَّ
ُمرتاٌح،  4َفَضِميِري  اأيضاً.  نَفِسي  َعَلى  اأحُكُم  لا  اإنِّي 
الَِّذي  ُهَو  الرَّبُّ  َبِل  َرنِي،  ُيَبرِّ ما  ُهَو  َهذا  لَيَس  َولَِكْن 
أواِن،  . 5َفلا َتحُكُموا ِفي اأيَِّة َمساألٍَة َقبَل الا َيحُكُم َعَليَّ
اأْي َقبَل اأْن َياأتَِي الرَّبُّ الَِّذي َسُيِنيُر الاأشياَء الَِّتي َتسُتُرها 
الظُّلَمُة، َوَسَيكِشُف َدواِفَع الُقلُوِب. ِفي َذلَِك الَوقِت، 

َسَيُكوُن الَمدُح لُِكلِّ واِحٍد ِمَن اهلِل نَفِسِه.
اأُبلُّوَس  َعْن  ُأُموَر  الا َهِذِه  قُْلُت  لََقْد  خَوُة،  الاإ 6اأيُّها 

َوَعنِّي لِفائَِدتُِكْم، لَِكي َتَتَعلَُّموا ِمْن ِمثالِنا َمعَنى الَقوِل: 
»لا َتَتجاَوزوا ما ُهَو َمكُتوٌب.« َفلا َتنَتِفُخوا بِالِكبِرياِء، 
آَخِر. 7َفَمْن ذا الَِّذي  بِيَن اأَحُدكُْم ِضدَّ الا ِزيَن َوُمَتَحزِّ ُمَتَحيِّ
آَخِريَن؟ َوما الَِّذي َتملُُكُه َولَْم  َيُقوُل اإنََّك اأفَضُل ِمَن الا
لََك،  اُأعِطَي  َقْد  َتمِلُكُه  َشيٍء  كُلُّ  َوماداَم  لََك؟  ُيعَط 

َفِلماذا َتَتباَهى َوَكاأنَُّه لَْم ُيعَط لََك؟
َيلَزُمُكْم.  ما  كُلَّ  آَن  الا لََديُكُم  اأنَّ  َتُظنُّوَن  8اأنُتْم 

ِمْن  ُملُوكاً  ِصرتُْم  َواأنَُّكْم  اأغِنياَء،  ِصرتُْم  اأنَُّكْم  َتُظنُّوَن 
ُدونِنا. َويا لَيَتُكْم كُنُتْم ُملُوكاً َحّقاً، لَِكي نَُكوَن ُملُوكاً 
ُسَل  الرُّ نَحُن  َيَضُعنا  اهلَل  اأنَّ  لِي  َيبُدو  9لَِكْن  َمَعُكْم! 
بِالَمْوِت،  الَمحُكوُموَن  ُيوَضُع  َكما   ، فِّ الصَّ اآِخِر  ِفي 
َحتَّى اإنَّنا اأصَبحنا فُرَجًة لِلعالَِم كُلِِّه، لِلنّاِس َوالَملائَِكِة. 
10َفَنحُن َحمَقى ِمْن اأجِل الَمِسيِح، اأّما اأنُتْم َفُحَكماُء 
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نَحُن  َفاأقِوياُء!  اأنُتْم  اأّما  ُضَعفاُء،  نَحُن  الَمِسيِح!  ِفي 
َهِذِه  َحتَّى  11َونَحُن  ُموَن!  َفُمَكرَّ اأنُتْم  اأّما  ُمحَتَقُروَن، 
اللَّحَظِة نَُجوُع َونَعَطُش َونَعَرى، َونُعاَمُل بُِخُشونٍَة، َولا 
ُرنا  ُيَعيِّ بِاأيِدينا.  عاِمِليَن  12نَتَعُب  ِفيِه.  نَسَتِقرُّ  َبيتاً  نَِجُد 
ونَنا  النّاُس َفُنباِركُُهْم، َوُيِسيُئوَن اإلَينا َفَنحَتِملُُهْم، 13َوَيِذمُّ
أْرِض  الا ُحثالََة  العالَِم،  نِفاَيَة  ِصرنا  بِلُطٍف.  َفُنجاِوُبُهْم 

َحتَّى َهِذِه اللَّحَظِة.
َبْل  َتخِجيِلُكْم.  بَِغَرِض  َهذا  اأقُوُل  لا  14َواأنا 

أِحّباَء.  الا اأبنائِي  يا  لَُكْم،  النَِّصيَحِة  َسِبيِل  َعَلى  اأقُوُل 
الَمِسيِح،  ِفي  أوِصياِء  الا اآلاُف  لَُكْم  كاَن  لَْو  15َفَحتَّى 

اأباً  ِصرُت  َفَقْد  يماِن.  الاإ ِفي  َكِثيُروَن  اآباٌء  لَُكْم  َفَليَس 
16َفاأطلُُب  الِبشاَرِة.  بِواِسَطِة  َيُسوَع  الَمِسيِح  ِفي  لَُكْم 
اإلَيُكْم اأْن َتَتَمثَّلُوا بِي. 17َوَهذا ُهَو ما َدعانِي اإلَى اإرساِل 
 . الرَّبِّ َوالَوِفيُّ ِفي  الَعِزيُز  ابِني  َوُهَو  اإلَيُكْم،  تِيُموثاُوَس 
َحياِة  ِفي  َعَليها  اأِسيُر  الَِّتي  بِالَمباِدِئ  َسُيَذكُِّركُْم  َوُهَو 
اُأَعلُِّمها  الَِّتي  الَمباِدُئ  َوِهَي  َيُسوَع.  بِالَمِسيِح  يماِن  الاإ
لُِكلِّ الَكنائِِس ِفي كُلِّ َمكاٍن. 18لَِكنَّ اُأناساً ِمنُكْم َقِد 
انَتَفُخوا بِالِكبِرياِء ظانِّيَن اأنِّي لَْن اآتَِي اإلَيُكْم. 19َغيَر اأنِّي 
ِمْن  لا  ُق،  َساأَتَحقَّ َوِعنَدئٍِذ   . الرَّبُّ اإْن شاَء  َقِريباً  َساآتِي 
الَمزُعوَمِة.  تِِهُم  قُوَّ ِمْن  َبْل  بِالِكبِرياِء،  الُمنَتِفِخيَن  َكلاِم 
ٍة.  قُوَّ َبْل  َبِليٍغ  َكلاٍم  َمَلُكوَت  لَيَس  اهلِل  20َفَمَلُكوُت 

21َفماذا تُِريُدوَن؟ اأتُِريُدوَن اأْن اآتِيُكْم بَِعصا التَّاأِديِب، اأْم 

بِالَمَحبَِّة َوُروِح اللُّطِف؟

ٌة ِفي الَكِنيَسة ُمشِكَلٌة أخالِقيَّ

َواأنا اأسَمُع اأنَّ َبيَنُكْم ِزنًَى َيُفوُق ما ُهَو َمعُروٌف 5 
َحتَّى َبيَن َغيِر الُمؤِمِنيَن! اأْقِصُد بَِهذا َذلَِك الرَُّجَل 
ُمنَتِفُخوَن  َفاأنُتْم  َهذا  2َوَمَع  اأبِيِه!  َزوَجَة  ُيعاِشُر  الَِّذي 
بِالِكبِرياِء! اأما كاَن َيجُدُر بُِكْم اأْن َتحَزنُوا بَِسَبِب َذلَِك؟ 

كاَن َعَليُكْم اأْن َتطُرُدوا َمْن ُيُقوُم بَِذلَِك ِمْن َبيِنُكْم.
لَِكنِّي  الَجَسِد،  ِفي  َعنُكْم  غائٌِب  اأنِّي  3َصِحيٌح 

حاِضٌر بِالرُّوِح. َوَقْد اأصَدرُت بِالِفعِل ُحكماً َعَلى َمْن 
قاَم بَِهِذِه الِفعَلِة، َكما لَْو كُنُت حاِضراً َبيَنُكْم. 4َفِحيَن 
َمَعُكْم  َساأكُوُن  الَمِسيِح،  َيُسوَع  َربِّنا  بِاْسِم  َتجَتِمُعوَن 
ُة َربِّنا َبيَنُكْم اأيضاً. 5ِعنَدئٍِذ َسلُِّموا  بُِروِحي، َوَسَتُكوُن قُوَّ

يطاِن أ لَِهلاِك َطِبيَعِتِه الَجَسِديَِّة، ب  ِمثَل َهذا الرَُّجِل للشَّ
. لَِكي َتخلَُص ُروُحُه ِفي َيوِم الرَّبِّ

6لا َيُجوُز لَُكْم اأْن َتَتباُهوا. األا َتعَلُموَن اأنَّ ِمقداراً 

َقِليلاً ِمَن الَخِميَرِة َيجَعُل الَعِجيَن كُلَُّه َيْخَتِمُر؟ 7َفَتَخلَُّصوا 
ِمَن الَخِميَرِة الَقِديَمِة لَِكي َتُكونُوا َعِجيناً َجِديداً. َفاأنُتْم 
أنَّ  لِا َخِميَرٍة، ج  بِلا  ُخبٍز  اأرِغَفَة  بِالَمِسيِح  َكُمؤِمِنيَن 
اأجِلنا.  ِمْن  ُذبَِح  الَِّذي  ِفصِحنا د  َخُروُف  ُهَو  الَمِسيَح 
8َفْلُنواِصِل اْحِتفالَنا، لَِكْن لَيَس بِالَخِميَرِة الَعِتيَقِة، َخِميَرِة 

خلاِص  رِّ، َبْل بِاأرِغَفٍة بِلا َخِميَرٍة، اأرِغَفِة الاإ الَخِطيَِّة َوالشَّ
. َوالَحقِّ

تُخالُِطوا  األّا  الّسابَِقِة  ِرسالَِتي  ِفي  اإلَيُكْم  9َكَتبُت 

اأهَل  تُخالُِطوا  لا  اأْن  بَِذلَِك  اأقِصُد  اأكُْن  10لَْم  ناَة.  الزُّ
َعَبَدَة  اأْو  الُمحتالِيَن  اأِو  الفاِسِقيَن  اأِو  ناَة  الزُّ العالَِم  َهذا 
نَُّكْم َسَتضَطرُّوَن اإلَى الُخُروِج ِمْن َهذا  أوثاِن، َواإلّا َفاإ الا
آَن اأكُتُب اإلَيُكْم اأْن لا تُخالُِطوا َمْن  العالَِم. 11لَِكنِّي الا
اأْو  اأوثاٍن  عابُِد  اأْو  فاِسٌق  اأْو  زاٍن  َوُهَو  ُمؤِمٌن  اأنَُّه  َيزُعُم 
َتاأكُلُوا  اأْن  َحتَّى  َينَبِغي  َفلا  اأْو ُمحتاٌل.  ْيٌر  اأْو ِسكِّ ُمفَتٍر 
ُأطِلُق ُحكماً  نساِن! 12َفما َشاأْنِي اأنا لِا َمَع ِمثِل َهذا الاإ
َعَلى الَِّذيَن لا َينَتُموَن اإلَى الَكِنيَسِة؟ 13َفاهلُل ُهَو الَِّذي 
يَر  رِّ َسَيحُكُم َعَليِهْم. اأّما الِكتاُب َفَيُقوُل: »اأخِرُجوا الشِّ

ِمْن َبيِنُكْم.« ه

الُحكُم َبيَن الُمؤِمِنين

ِحيَن َيُكوُن َبيَن اأَحِدكُْم َوَبيَن اأِخيِه نِزاٌع، َكيَف 6 
َيجُرُؤ َعَلى ُمقاضاتِِه اأماَم ِغيِر الُمؤِمِنيَن؟ لِماذا لا 

هو  المقصود  يكون  اأن  يمكن  . . . للشيطان.  سّلموا  أ 5:5 

أمر الّذي يحرمه من الحماية الّتي  الحرمان من شركة المؤمنين، الا
يوفرها اهلل للكنيسة، وذلك على سبيل التاأديب، لكي يرجع طلباً 

لحماية الرب. انظر 1 تيموثاوس 20:1.
ب 5:5 طبيعته الجسدّية. حرفياً »الجسد.«

ج 7:5 خبز بال خميرة. اإشارة اإلى الخبز الَّذي يؤكل في عيد 

الخبز غير المختمر.
ُيذبح  الَّذي  الخروف  اإلى  اإشارة  خروف فصحنا.  د 7:5 

على  المسيح  لذبيحة  رمز  وهو  اليهودي.  الفصح  عيد  في 
ليب. الصَّ

ه 13:5 أخِرُجوا . . . َبيِنُكْم. من كتاب التثنية 21:22، 24.
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أمَر اإلَى َشعِب اهلِل الُمَقدَِّس؟ 2اأْم اأنَُّكْم لا َتعَلُموَن  َيرَفُع الا
َس َسَيحُكُم َعَلى العالَِم؟ َوما ُدمُتْم  اأنَّ َشعَب اهلِل الُمَقدَّ
ِفي  لِلُحكِم  ِليَن  ُمَؤهَّ اأَفَلسُتْم  العالَِم،  َعَلى  َسَتحُكُموَن 
َمسائَِل َبِسيَطٍة؟ 3األا َتعَلُموَن اأنَّنا َسَنحُكُم َعَلى َملائَِكٍة؟ 
ْن  4َفاإ الَحياِة!  َهِذِه  اُأُموِر  ِفي  نَحُكَم  اأْن  اإذاً  أولَى  َفِبالا
كانَْت لََديُكْم َقضايا َيوِميٌَّة، لِماذا َتحَتِكُموَن اإلَى قُضاٍة 
لَْيسوا ِمَن الَكِنيَسِة؟ 5اأقُوُل َهذا لَِتخِجيِلُكْم: األا ُيوَجُد 
اإْخَوتِِه؟  َبيَن  الِخلافاِت  َحلِّ  َعَلى  قاِدٌر  َحِكيٌم  َبيَنُكْم 
اأماَم  اأخاُه  ُيقاِضي  أَخ  الا اأنَّ  ُهَو  ِعنَدكُْم  الحاَل  6لَِكنَّ 

َغيِر الُمؤِمِنيَن!
عاَوى الَقضائِيَُّة َبيَنُكْم َدلِيٌل َعَلى َخساَرتُِكْم!  7َفالدَّ

لَب َبَدلاً ِمْن َذلَِك؟ 8َبْل  ساَءَة َوالسَّ لِماذا لا َتحَتِملُوَن الاإ
اإنَُّكْم اأنُتُم الَِّذيَن تُِسيُئوَن اإلَى اإْخَوتُِكْم َوَتسِلُبونَُهْم! 9األا 
َتعَلُموَن اأنَّ الاأشراَر لَْن َيِرثُوا َمَلُكوَت اهلِل؟ لا َتخَدُعوا 
ِجنِسّياً  الُمنَحلُّوَن  اهلِل  َمَلُكوَت  َيِرَث  َفَلْن  اأنُفَسُكْم! 
َولوِطيِّيَن،  ُمَخنَّثيَن  وَن:  َوالّشاذُّ ناُة  َوالزُّ أوثاِن  الا َوَعَبَدُة 
َوالُمفَتُروَن  ْيُروَن  كِّ َوالسِّ َوالفاِسُقوَن  الّساِرقُوَن  10َولا 

لَِكنَُّكْم  ِمنُكْم،  َبعٌض  كاَن  11َوَهَكذا  َوالُمحتالُوَن. 
الَمِسيِح  َيُسوَع  َربِّنا  بِاْسِم  ْرتُْم  َوَتَبرَّ سُتْم  َوَتَقدَّ ْلُتْم  َتَغسَّ

َوبُِروِح اإلَِهنا.

اسَتخِدُموا أجساَدُكْم ِلَمجِد اهلل
12َصِحيٌح اأنَِّني ُحرٌّ ِفي اأْن اأفَعَل اأيَّ َشيٍء، لَِكْن 

لَيَس كُلُّ َشيٍء ناِفعاً. َوَصِحيٌح اأنَِّني ُحرٌّ ِفي اأْن اأفَعَل 
 . ِفيَّ َيَتَحكََّم  بِاأْن  لَِشيٍء  اأسَمَح  لَْن  لَِكنِّي  َشيٍء،  اأيَّ 
13َصِحيٌح اأنَّ الطَّعاَم َموُجوٌد ِمْن اأجِل الَمِعَدِة، َوالَمِعَدُة 

ِمْن اأجِل الطَّعاِم. لَِكنَّ اهلَل َسَيقِضي َعَليِهما َمعاً. َوُهَو 
َوالرَّبُّ   . الرَّبِّ لِِخدَمِة  َبْل  نَْى،  للزِّ اأجساَدنا  َيخِلْق  لَْم 
اأقاَم  14َوَكما  اأجساِدنا.  احِتياجاِت  َيُسدُّ  الَِّذي  ُهَو 
اأجساَدنا  َسُيِقيُم  الَموِت،  ِمَن  َيُسوَع  الرَّبِّ  اهلُل َجَسَد 
ِهَي  اأجساَدكُْم  اأنَّ  َتعَلُموَن  15األا  تِِه.  بُِقوَّ اأيضاً  نَحُن 
َجَسِد  اأْعضاَء  اآُخُذ  َفَهْل  الَمِسيِح؟  َجَسِد  ِفي  اأعضاٌء 
لا!  بِالطَّبِع  ساِقَطٍة؟  بامَراأٍة  َترَتِبُط  َواأجَعلُها  الَمسيِح، 
16األا َتعَلُموَن اأنَّ َمْن َيتَِّحُد بامَراأٍة ساِقَطٍة َيِصيُر واِحداً 

َمَعها ِفي الَجَسِد؟ اإْذ َيُقوُل الِكتاُب: »َسَيِصيُر الاثناِن 

َجَسداً واِحداً.« أ 17لَِكْن َمْن َيتَِّحُد بِالرَّبِّ َيُكوُن واِحداً 
َمَعُه ِفي الرُّوِح.

اأْن  ُيمِكُن  اُأْخَرى  َخِطيٍَّة  َفُكلُّ  نَْى.  الزِّ 18َفَتَجنَُّبوا 

َيرَتِكَبها الُمؤِمُن ِهَي خاِرُج َجَسِدِه، اأّما الّزاني َفُيخِطُئ 
ِضدَّ َجَسِدِه ُهَو. 19اأْم اأنَُّكْم لا َتعَلُموَن اأنَّ اأجساَدكُْم 
َوالَِّذي  ِفيُكْم،  الّساِكِن  الُقُدِس  وِح  لِلرُّ َهياِكُل  ِهَي 
وَن اأنُفَسُكْم؟  َقِبلُتُموُه ِمَن اهلِل. األا َتعَلُموَن اأنَُّكْم لا َتُخصُّ
باسِتخداِم  اهلَل  ُدوا  َفَمجِّ بَِثَمٍن،  اهلُل  اشَتراكُُم  20َفَقِد 

اأجساِدكُْم.

واج الزَّ

َكَتبُتْم 7  الَِّتي  ُأُموِر  الا َعِن  َفَساُأِجيُبُكْم  آَن  الا اأّما 
ِمَن  كاَن  اإْن  ُسؤالُُكْم  َفِمنها  َعنها.  َتساألُونَِني 
نَى.  الزِّ ُهناَك َخَطُر  َج. 2لَِكْن  َيَتَزوَّ األّا  لِلرَُّجِل  أفَضِل  الا
َزوُجها.  اْمراأٍة  َولُِكلِّ  َزوَجُتُه،  َرُجٍل  لُِكلِّ  لَِتُكْن  لَِهذا 
وَجُة  الزَّ َولُْتعِط  ُحُقوِقها،  كُلَّ  َزوَجَتُه  وُج  الزَّ 3َولُْيعِط 

وَجِة َعَلى َجَسِدها،  َزوَجها كُلَّ ُحُقوِقِه. 4لا ِسياَدَة لِلزَّ
وَجِة.  َبْل لِلزَّوِج. َولا ِسياَدَة لِلزَّوِج َعَلى َجَسِدِه، َبْل لِلزَّ
آَخَر ِمَن الِجنِس، اإلّا اإذا اتََّفقُتما  5َفلا َيحِرْم اأَحُدكُما الا

نَفَسيُكما  َتكِريِس  بَِهَدِف  ٍة َمحُدوَدٍة،  لُمدَّ َذلَِك  َعَلى 
لاِة. َوَبعَد َذلَِك ُعودا لُِمماَرَسِة َحياتُِكما الطَِّبيِعيَِّة.  لِلصَّ
يطاُن بارتِكاِب َخِطيٍَّة،  َوَهذا َضُروِريٌّ لَِئّلا ُيغِريُكما الشَّ
َهذا  6اأقُوُل  النَّفِس.  َضبِط  َعَلى  الُقدَرِة  َعَدِم  بَِسَبِب 

َدٍة، لا اآِمراً بَِذلَِك. ساِمحاً بانِفصالُِكما لَِفتَرٍة ُمَحدَّ
7اأَتَمنَّى اأحياناً لَْو كاَن َجِميُعُكْم ِمثِلي! لَِكْن لُِكلِّ 

َيبَقى  اأْن  ُيعِطي واِحداً  َفاهلُل  اهلُل،  لَُه  َوَهَبُه  ما  َشخٍص 
َج. عاِزباً، َوُيعِطي اآَخَر اأْن َيَتَزوَّ

أراِمِل، َفاأقُوُل لَُهْم  ِجيَن َوالا 8اأّما بِالنِّسَبِة لَِغيِر الُمَتَزوِّ

أْفَضِل لَُهْم اأْن َيبُقوا بِلا َزواٍج ِمثِلي. 9لَِكْن  اإنَُّه ِمَن الا
أنَّ  ُجوا، لِا اإذا لَْم َيسَتِطيُعوا اأْن َيضُبُطوا اأنُفَسُهْم، َفْلَيَتَزوَّ
بِالنِّسَبِة  10اأّما  هَوِة.  بِالشَّ ِق  التََّحرُّ ِمَن  اأفَضُل  واَج  الزَّ
، بِاأنَّ  نِّي اآُمُر، لا اأنا َبْل َكما َعلََّمنا الرَّبُّ ِجيَن، َفاإ لِلُمَتَزوِّ

أ 16:6 سيصير . . . واِحدًا. من كتاب التكوين 24:2.
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َعَلى الَمراأِة األّا َتسَعى اإلَى الطَّلاِق ِمْن َزوِجها. 11لَِكنَّها 
اأْو  َجٍة،  ُمَتَزوِّ َغيَر  َتبَقى  اأْن  َفَعَليها  َعنُه،  انَفَصَلْت  اإذا 
األّا  الرَُّجِل  َوَعَلى  َمَع َزوِجها.  التَّصالُِح  اإلَى  اأْن َتسَعى 

ُيَطلَِّق َزوَجَتُه.
لَْم  الرَّبَّ  اإنَّ  اإْذ  اأنا،  َفاأقُوُل  لِلَبِقيَِّة  بِالنِّسَبِة  12اأّما 

اْمراأٍة  ِمِن  جاً  ُمَتَزوِّ ُمؤِمٌن  اأٌخ  كاَن  اإْن  َذلَِك،  اإلَى  ُيِشْر 
َغيِر ُمؤِمَنٍة تُواِفُق َعَلى الَعيِش َمَعُه، َفلا ُيَطلِّْقها. 13َواإذا 
َجًة ِمْن َرُجٍل َغيِر ُمؤِمٍن ُيواِفُق  كانَْت اُأخٌت ُمؤِمَنٌة ُمَتَزوِّ
وُج َغيُر الُمؤِمِن  َعَلى الَعيِش َمَعها، َفلا تَُطلِّْقُه. 14َفالزَّ
وَجُة َغيُر الُمؤِمَنِة  ٌس باتِّحاِدِه بَِزوَجِتِه الُمؤِمَنِة. َوالزَّ ُمَقدَّ
اأبناُؤكُْم  كاَن  َواإلّا  الُمؤِمِن.  بَِزوِجها  باتِّحاِدها  َسٌة  ُمَقدَّ

ُسوَن ِفي َهِذِه الحالَِة. َغْيَر طاِهِريَن. اإلّا اأنَُّهْم ُمَقدَّ
15لَِكْن اإذا َرِغَب الطََّرُف َغيُر الُمؤِمِن ِفي الطَّلاِق، 

َفْلُيَطلِّْق. َوِفي َهِذِه الحالَِة َيُكوُن الطََّرُف الُمؤِمُن ُحّراً 
ِفي اأْن ُيَطلََّق. َفَقْد َدعاكُُم اهلُل اإلَى الَعيِش ِفي َسلاٍم. 
ُربَّما  وَجُة،  الزَّ اأيَُّتها  الَمسَتقَبَل؟  َتعِرِفوَن  16َفَكيَف 

َسَتُكونِيَن َسَبباً ِفي َخلاِص َزوِجِك. َواأنَت اأيُّها الزَّوُج، 
ُربَّما َسَتُكوُن َسَبباً ِفي َخلاِص َزوَجِتَك.

ِعيُشوا َكما ُكنُتْم َيوَم َدعاُكِم اهلل
17َفْلَيسلُْك كُلُّ واِحٍد َحَسَب الحالَِة الَِّتي اْختاَرها 

، َوَكما كاَن ِعندما َدعاُه اهلُل. َهذا ُهَو ما اآُمُر  لَُه الرَّبُّ
َبيَنُكْم َمْن كاَن َمخُتوناً  بِِه ِفي كُلِّ الَكنائِِس. 18َفَهْل 
ِعنَدما َدعاُه اهلُل؟ َفلا َينَبِغي َعَلى ِمثِل َهذا اأْن ُيخِفَي اأمَر 
َغيُر َمخُتوٍن؟  َوُهَو  اهلُل  َمْن َدعاُه  َبيَنُكْم  َوَهْل  اخِتتانِِه. 
َفلا َينَبِغي َعَلى َهذا اأْن ُيخَتَتَن. 19َفلا َيُهمُّ اأْن َيُكوَن 
اأْن  ُهَو  َيُهمُّ  ما  َبْل  َمخُتوٍن،  َغيَر  اأْو  َمخُتوناً  الُمؤِمُن 
ُيطيَع َوصايا اهلِل. 20َفْلَيبَق كُلُّ واِحٍد َعَلى الحاِل الَِّتي 
َدعاُه اهلُل ِفيها. 21َفَهْل كُنَت َعبداً ِحيَن ُدِعيَت؟ َفلا 
َتَتَحرََّر،  اأْن  اإمكانَِك  اإْن كاَن ِفي  لَِكْن  لَِذلَِك.  َتنَزِعْج 
آَن،  الا الرَّبِّ  ِفي  ُهَو  22َفَمْن  َوَتَحرَّر.  الُفرَصَة  َفانَتِهِز 
َعبداً  َفَقْد صاَر   ، الرَّبُّ َدعاُه  ِعنَدما  َعبداً  كاَن  لَِكنَُّه 
لِلَمِسيِح. 23لََقِد اشَتراكُُم الَمِسيُح بَِثَمٍن، َفلا َتِعيُشوا 
خَوُة  َتحَت ُعُبوِديَِّة َبَشٍر. 24اإذاً، َفلَيبَق كُلُّ واِحٍد اأيُّها الاإ

َعَلى الحاِل الَِّتي َدعاُه اهلُل ِفيها.

واج أسِئَلٌة َحوَل الزَّ
جاِت، َفَليَس لََدينا اأمٌر ِمَن  25اأّما بِالنِّسَبِة لَِغيِر الُمَتَزوِّ

َراأيَِي َكَشخٍص  ُم  اُأَقدِّ لَِكنِّي   . بِِهنَّ َيَتَعلَُّق  ما  ِفي  الرَّبِّ 
أنَّ الرَّبَّ َرحَمني. 26َواأنا اأَرى ما َيِلي:  َجِديٍر بِالثَِّقِة، لِا
َيبَقى  اأًْن  نساِن  لِلاإ اأفَضُل  نَُّه  َفاإ  ، الحالِيِّ يِق  الضِّ بَِسَبِب 
بِلا َزواٍج ِمثِلي. 27َهْل اأنَت ُمرَتِبٌط بَِزوَجٍة؟ َفلا َتْسَع 
ِر ِمنها. َهْل اأنَت بِلا َزوَجٍة؟ َفلا َتبَحْث َعْن  اإلَى التََّحرُّ
بَِذلَِك  َترَتِكُب  نََّك لا  َفاإ جَت،  َتَزوَّ اإذا  َزوَجٍة. 28لَِكْن 
نَّها لا َترَتِكُب بَِذلَِك  َجْت َفتاٌة َعذراُء، َفاإ َخِطيًَّة. َواإذا َتَزوَّ
َخِطيًَّة. لَِكنَّ َهُؤلاِء النّاَس َسَيُمرُّوَن بَِمتاِعَب َجَسِديٍَّة، 

َواأنا اُأحاِوُل اأْن اُأَجنَِّبُكْم َهِذِه الَمتاِعَب.
اأنَّ  ُهَو  خَوُة  الاإ اأيُّها  اأقُولَُه  اأْن  اُأحاِوُل  29َوما 

لَُهْم  َمْن  َعَلى  َفصاِعداً،  آَن  الا َفِمَن  َينَفُد.  َبَداأ  الَوقَت 
30َوَعَلى  َزوجاٍت.  بِلا  َوَكاأنَُّهْم  َيِعيُشوا  اأْن  َزوجاٌت 
َيُنوُحوَن.  لا  َوَكاأنَُّهْم  َيِعيُشوا  اأْن  َيُنوُحوَن  الَِّذيَن 
َمسُروِريَن.  َغيُر  َوَكاأنَُّهْم  َيِعيُشوا  اأْن  الَمسُروِريَن  َوَعَلى 
َوَعَلى َمْن َيشَتُروَن اأْن َيِعيُشوا َوَكاأنَُّهْم لا َيمِلُكوَن َشيئاً. 
َيِعيُشوا  اأْن  العالَُم  ُمُه  ُيَقدِّ ما  َيسَتِغلُّوَن  الَِّذيَن  31َوَعَلى 

َوَكاأنَُّهْم لا َيسَتِفيُدوَن ِمنُه َشيئاً، َفَهذا العالَُم ِفي َشكِلِه 
الحالِيِّ زائٌِل. 32َفاأنا اُأِريُدكُْم اأْن َتُكونُوا خالِيَن ِمْن كُلِّ 
، َوَكيِفيَِّة  ُج ُمهَتمٌّ بِاُأُموِر الرَّبِّ . َفالرَُّجُل َغيُر الُمَتَزوِّ َهمٍّ
نيا  ُج َفُهَو ُمهَتمٌّ بِاُأُموِر الدُّ اإرضائِِه. 33اأّما الرَُّجُل الُمَتَزوِّ
ُمَوزٌَّع  اهِتماَمُه  نَّ  َفاإ 34َولَِهذا  َزوَجِتِه.  اإرضاِء  َوَكيِفيَِّة 
لَْم  الَِّتي  اأِو  َجِة  الُمَتَزوِّ َغيُر  َوالَفتاُة  َكِثيَرٍة.  اُأُموٍر  َعَلى 
، َوِهَي َتحِرُص َعَلى اأْن  ، َتهَتمُّ بِاُأُموِر الرَّبِّ ْج َقطُّ َتَتَزوَّ
َجُة،  الُمَتَزوِّ الَمراأُة  اأّما  َوُروحاً.  َجَسداً  َسًة  ُمَقدَّ َتُكوَن 
نيا َوَكيِفيَِّة اإرضاِء َزوِجها. 35َواأنا اأقُوُل  ٌة بِاُأُموِر الدُّ َفُمهَتمَّ
َبْل  قُُيوداً،  َعَليُكْم  اأَضَع  لَِكي  لا  لَِمصَلَحِتُكْم،  َهذا 
ُسوا اأنُفَسُكْم لِِخدَمِة  َوتَُكرِّ لُِتَرتُِّبوا َحياَتُكْم َترتِيباً َحَسناً 

الرَّبِّ ُدوَن اأْن ُيلِهَيُكْم َشيٌء َعْن َذلَِك.
الُمناِسَب  الَقراَر  َيتَِّخُذ  لا  اأنَُّه  اأَحُدكُْم  َيَرى  36َقْد 

الُمناِسَب  نَّ  السِّ َتجاَوَزِت  َقْد  َوهَي  َخطيَبِتِه،  تُجاَه 
لا  َمْن  37اأّما  َخِطيًَّة.  ليَس  َفَذلَِك  َفْلَيَتَزَوجا،  واِج.  للزَّ
َيَرى حاَجًة اإلَى َذلَِك، َفُهَو ُحرٌّ ِفي اأْن َيْفَعَل ما ُيِريُد. 
َج َخِطيَبَتُه، َفَحَسناً َيفَعُل.  ْن َعَزَم ِفي َقلِبِه اأْن لا َيَتَزوَّ َفاإ
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ُج،  ُج َخِطيَبَتُه ُيحِسُن ُصنعاً، َوَمْن لا َيَتَزوَّ 38َفَمْن َيَتَزوَّ
َيفَعُل اأحَسَن. أ

39َوالَمراأُة ُمرَتِبَطٌة بَِزوِجها ماداَم َحّياً، لَِكْن اإْن ماَت 

اأْن  َج َمْن َتشاُء، َعَلى  َتَتَزوَّ اأْن  ٌة ِفي  نَّها ُحرَّ َفاإ َزوُجها، 
. 40اأّما َراأيِي َفُهَو اأنَّها  َينَتِمي اإلَى الرَّبِّ َتختاَر َشخصاً 
اأعَتِقُد  َواأنا  ِهَي،  َكما  َبِقَيْت  اإذا  اأسَعَد حالاً  َسَتُكوُن 

. اأيضاً اأنَّ ُروَح اهلِل ِفيَّ

َمُة ِلألوثان باِئُح الُمَقدَّ الذَّ

لِلاأوثاِن، 8  َمِة  الُمَقدَّ بائِِح  بِالذَّ َيَتَعلَُّق  ما  ِفي  اأّما 
َفَصِحيٌح قُولُُكْم: »كُلُّنا نَْعِرُف!« لَِكنَّ الَمْعِرَفَة 
ْن َظنَّ  َتنُفُخ النّاَس بِالِكبِرياِء، اأّما الَمَحبَُّة َفَتبِنيِهْم. 2َفاإ
نَُّه لا َيْعِرُف َكما َينَبِغي. 3لَِكْن  اأَحُدُهْم اأنَُّه َيْعِرُف، َفاإ

نَُّه َيُكوُن َمعُروفاً ِمَن اهلِل. َمْن ُيِحبُّ اهلَل، َفاإ
َمِة  الُمَقدَّ بائِِح  الذَّ لَحِم  بِاأكِل  َيَتَعلَُّق  ما  4َفِفي 

لِلاأوثاِن، نَْعِرُف اأنَُّه لا ُيوَجُد َوَثٌن َحِقيِقيٌّ ِفي العالَِم، 
ما  ُهناَك  اأنَّ  5نَْعِرُف  َوحَدُه.  اهلُل  اإلّا  اآَخَر  اإلََه  لا  َواأنَُّه 
أْرِض، َواأنَّ  ماِء اأْم َعَلى الا ى »اآلَِهًة،« َسواٌء اأِفي السَّ ُيَسمَّ
بِالنِّسَبِة  َكِثيِرْيَن. 6اأّما  َو»اأرباباً«  َكِثيِريَن  ُهناَك »اآلَِهًة« 
لَنا، َفلا ُيوَجُد اإلّا اإلٌَه واِحٌد ُهَو الاآُب، الَِّذي ِمنُه َتاأتِي 
كُلُّ الاأشياِء َولَُه نَحيا. َولا ُيوَجُد اإلّا َربٌّ واِحٌد، ُهَو 
َيُسوُع الَمِسيُح الَِّذي بِِه تُوَجُد كُلُّ الاأشياِء َوبِِه نَحيا. 
7لَِكْن لا يعِرُف الَجِميُع َهِذِه الَحقيقَة. َفَبعُض النّاِس 

أوثاِن، َفِعْنَدما َياأكُلُوَن ِمْن  كانوا َقِد اْعتاُدوا َعَلى ِعباَدِة الا
نِب  َذلَِك اللَّحِم ُمعَتِقِديَن اأنَُّه ُذبَِح لَِوَثٍن، َيشُعُروَن بِالذَّ

أنَّ َضِميَرُهْم َضِعيٌف. لِا
ُبنا ِمَن اهلِل. َفَنحُن لا نَِصيُر  8َغيَر اأنَّ الطَّعاَم لا ُيَقرِّ

اأسَواأ اإْن لَْم نَاأْكَُل، َولا نَُكوُن اأًفَضَل اإْن اأَكلنا. 9لَِكِن 
ُكْم ِفي َتناُوِل ِمثِل َهِذِه الاأطِعَمِة  انَتِبُهوا لَِئّلا َيِصيَر َحقُّ

أ 38:7 األعداد 36–38. ويمكن ترجمة هذا النَّصَّ اإلى ما يلي: 

36»َقْد َيَرى اأَحُدكُْم اأنَُّه لا َيتَِّخُذ الَقراَر الُمناِسَب تُجاَه ابنته، َوهَي َقْد 

نَّ الُمناِسَب للزَّواِج. َفلُيَزِوجها، َفَذلَِك ليَس َخِطيًَّة. 37اأّما  َتجاَوَزِت السِّ
َمْن لا َيَرى حاَجًة اإلَى َذلَِك، َفُهَو ُحرٌّ ِفي اأْن َيْفَعَل ما ُيِريُد. َفاإْن َعَزَم 
ُج ابنَتُه ُيحِسُن  َج ابنَته، َفَحَسناً َيفَعُل. 38َفَمْن ُيَزوِّ ِفي َقلِبِه اأْن لا ُيَزوِّ
ُجها، َيفَعُل اأحَسَن.« مع ملاحظة العدد 26 الَّذي  ُصنعاً، َوَمْن لا ُيَزوِّ

يق« الاقتصادي الَّذي كان سائداً اآنذاك. يبيِّن اأن هذا »بسبب الضِّ

الَمْعِرَفِة، ماذا  َعفاِء. 10َفيا صاِحَب  َتَعثُِّر الضُّ ِفي  َسَبباً 
ِفي  َوَتاأكُُل  َتجِلُس  َضِعيٍف  َضِميٍر  ُذو  اأَحٌد  َراآَك  لَو 
ُع َضِميُرُه َفَياأكَُل ِمَن الاأطِعَمِة  َمعَبٍد لِلاأوثاِن، األا َيَتَشجَّ
َمِة لِلاأوثاِن؟ 11َوَهَكذا تُؤدِّي َمعِرَفُتَك اإلَى َتدِميِر  الُمَقدَّ
َهذا الُمؤِمِن، َوُهَو اأُخوَك الَِّذي ماَت الَمِسيُح ِمْن اأجِلِه! 
12َواإْذ تُخِطئوَن ِفي َحقِّ اإْخَوتُِكْم َوَتجَرُحوَن َضِميَرُهُم 

ْن  نَُّكْم تُخِطئوَن اإلَى الَمِسيِح نَفِسِه. 13َفاإ ِعيَف، فاإ الضَّ
اآكَُل  َفَلْن  اأِخي،  ُيخِطَئ  اأْن  ِفي  َيَتَسبَُّب  الطَّعاُم  كاَن 

ًة اُأْخَرى لِئّلا ُيخِطَئ اأِخي. لَحماً َمرَّ

ى َعنها ِتي َيَتَخلَّ ُحُقوُق ُبوُلَس الَّ

األَسُت اأنا ُحّراً؟ األَسُت اأنا َرُسولاً؟ األَْم اأَر َيُسوَع 9 
كاَن  2َواإْن  ؟  الرَّبِّ ِفي  َثَمِري  اأنُتْم  األَسُتْم  َربَّنا؟ 
نَُّكْم َتعَتِبرونني َرسولاً.  اآَخروَن لا َيعَتِبرونَني َرُسولاً، َفاإ

. َفاأنُتُم الَختُم الَِّذي ُيصاِدُق َعَلى َرُسولِيَِّتي ِفي الرَّبِّ
3َوِدفاِعي لََدى الَِّذيَن َيسَتجِوُبونَِني ُهَو َهذا: 4األَيَس 

لِي الَحقُّ ِفي اأْن اآكَُل َواأشَرَب؟ 5األَيَس لِي الَحقُّ ِفي اأْن 
آَخِريَن َواإخَوِة  اأصَطِحَب َمِعي َزوَجًة ُمؤِمَنًة َكالرُُّسِل الا
اأنَّنا، َبرنابا َواأنا، الَوِحيداِن اللَّذاِن  الرَّبِّ َوُبطُرَس؟ 6اأْم 
قُوَتنا؟  الَعَمِل لَِنكِسَب  لَنا َحقٌّ ِفي الامِتناِع َعِن  لَيَس 
ِة؟ َوَمْن ذا الَِّذي  7َمْن ذا الَِّذي َيَتَجنَُّد َعَلى نََفَقِتِه الخاصَّ

َيرَعى  الَِّذي  َوَمْن ذا  َثَمِرِه؟  ِمْن  َياأكُُل  َولا  َيزَرُع َكرماً 
َقِطيعاً ِمَن الاأغناِم َولا َيشَرُب ِمْن َحِليِب الَقِطيِع؟

النّاِس  َتفِكيِر  َحَسَب  ُأُموِر  الا بَِهِذِه  اأَتَكلَُّم  8األََعلِّي 

ِريَعُة َهذا اأيضاً؟ 9اإْذ َتُقوُل َشِريَعُة  َفَقْط؟ اأَفلا َتُقوُل الشَّ
ْم َثوراً َوُهَو َيدُرُس الَقمَح.« ب األََعلَّ  ُموَسى: »لا تَُكمِّ
َيُقوُل  10األا  بِالثِّيراِن؟  ِمنُه  اهِتماماً  َذلَِك  َيُقوُل  اهلَل 
اإنَّما  َيْحُرُث  َفالَّذي  اأجِلنا نَحُن.  ِمْن  َتاأِكيٍد  َهذا بُِكلِّ 
َيْحُرُث َعَلى َرجاِء الُحُصوِل َعَلى َشيٍء، َوالَّذي َيْدُرُس 
َزَرعنا  11َونَحُن  ِمنُه.  نَِصيَبُه  راِجياً  َيْدُرَس  الَمحُصوَل 
نَحُصَد  اأْن  َتسَتكِثُرون  َفَهْل  اأجِلُكْم،  ِمْن  ُروِحّياً  بِذاراً 
ْن كاَن اآَخُروَن ُيشاِركُوَن ِفي  يًَّة ِمنُكْم؟ 12َفاإ اأشياَء مادِّ
لَْم  لَِكنَّنا  ِمنُهْم؟  اأَحقَّ  نَحُن  نَُكوُن  اأَفلا   ، الَحقِّ َهذا 

ب 9:9 ال تكّمم . . . القمح. من كتاب التثنية 4:25.
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نا َهذا. َبْل اإنَّنا نَحَتِمُل كُلَّ َشيٍء لَِئّلا نََضَع  نَسَتخِدْم َحقَّ
عائِقاً ِفي َطِريِق الِبشاَرِة َعِن الَمِسيِح. 13األا َتعَلُموَن اأنَّ 
الَِّذيَن َيعَملُوَن ِفي الَهيَكِل َيحُصلُوَن َعَلى َطعاِمِهْم ِمَن 
اأنَّ الَِّذيَن َيخِدُموَن بانِتظاٍم  الَهيَكِل؟ األا َتعَلُموَن اأيضاً 
ُم َعَلى الَمذَبِح؟  ِعنَد الَمذَبِح َيشَتِركُوَن َمعاً ِفي ما ُيَقدَّ
ُيناُدوَن  الَِّذيَن  بِاأنَّ  اأَمَر  َقْد  الرَّبَّ  نَّ  َفاإ 14َوبِالِمثِل، 

بِالِبشاَرِة، َيِعيُشوَن ِمنها.
اأيٍّ ِمْن َهِذِه الُحُقوِق.  اأسَتِفْد ِمْن  لَْم  اأنِّي  15َغيَر 

ُل  ِّي اُأَفضِّ أن َق لِي َهذا، لِا َولَْم اأكُتْب َهذا اأَملاً ِفي اأْن َيَتَحقَّ
ْن  الَموَت َعَلى اأْن َينَتِزَع اأَحٌد ِمنِّي َسَبَب افِتخاِري. 16َفاإ
أنَّ َهذا  كُنُت اُأعِلُن بِشاَرَة الَمِسيِح، َفَليَس لي َفضٌل، لِا
ُر! 17َفَلو كُنُت  ُهَو َواِجِبي. َفَويٌل لِي اإْن كُنُت لا اُأَبشِّ
اأنا الَِّذي اخَترُت َهِذِه الِخدَمَة بَِنفِسي، لَُكنُت اأسَتِحقُّ 
ٍة َكلََّفني  ُمكاَفاأًة. لَِكْن لَيَس لِي َخياٌر، َفاأنا اأقُوُم بَِمَهمَّ
بِها اهلُل. 18اإذاً ما ِهَي ُمكاَفاأتِي ُمقابَِل َذلَِك؟ اإنَّها اإعلاُن 
ي ِفي الُحُصوِل َعَلى  الِبشاَرِة َمّجاناً، لَِئّلا اأسَتخِدَم َحقِّ

اأجٍر ِمَن التَّبِشيِر.
19َصِحيٌح اأنَِّني ُحرٌّ َولَسُت َتحَت ُسلَطِة اأَحٍد، اإلّا 

اأرَبَح  لَِكي  النّاِس  لَِجِميِع  نَفِسي خاِدماً  َجَعْلُت  اأنَِّني 
اأكَبَر َعَدٍد ُممِكٍن. 20َفَقْد ِصرُت لِلَيُهوِد َكَيُهوِديٍّ لَِكي 
ُهَو  َكَمْن  ِريَعِة  الشَّ َتحَت  لِلَِّذيَن  ِصرُت  الَيُهوَد.  اأرَبَح 
ِريَعِة. َوَهَدِفي  ِريَعِة، ُرغَم اأنِّي لَسُت َتحَت الشَّ َتحَت الشَّ
لِلَِّذيَن  ِريَعِة. 21َوِصرُت  الشَّ الَِّذيَن َتحَت  اأرَبَح  اأْن  ُهَو 
بِلا  لَسُت  اأنِّي  ُرغَم  َشِريَعٍة،  بِلا  ُهَو  َكَمْن  َشِريَعٍة  بِلا 
َوَهَدِفي  الَمِسيِح.  لَِشِريَعِة  خاِضٌع  ِّي  أن لِا اهلِل،  َشِريَعِة 
َعفاِء  لِلضُّ 22ِصرُت  َشِريَعٍة.  بِلا  الَِّذيَن  اأرَبَح  اأْن  ُهَو 
لُِكلِّ  َشيٍء  كُلَّ  ِصرُت  َعفاَء.  الضُّ اأرَبَح  لَِكي  َضِعيفاً 
ُممِكَنٍة.  َوِسيَلٍة  بُِكلِّ  النّاَس  َبعَض  اأرَبَح  لَِكي  اإنساٍن، 
بِشاَرِة  اأجِل  ِمْن  َشيٍء  كُلَّ  اأفَعَل  اأْن  ُمسَتِعدٌّ  23َواأنا 

الَمِسيِح، لَِكي اأشَتِرَك ِفي َبَركاتِِها.
ُيشاِركُوَن  الَميداِن  ِفي  الَعّدائِيَن  اأنَّ  َتعِرفُوَن  24األا 

َيُفوُز  الَِّذي  ُهَو  َفَقْط  َوواِحٌد  باِق،  السِّ ِفي  كُلُُّهْم 
اأنَّ  25َوَتذكَُّروا  َتفوزوا.  لَِكي  اأنُتْم  َفاركُُضوا  بِالجائَِزِة. 
كُلَّ ُمَتناِفٍس ُيخِضُع نَفَسُه لِلتَّدِريِب الّصاِرِم. َوُهْم اإنَّما 
َيفَعلُوَن َهذا لَِكي َيُفوُزوا بِاإكِليٍل فاٍن، اأّما نَحُن َفَسَنُفوُز 

َكُمَتسابٍِق  اأركُُض  اأنا  اإذاً  26َهَكذا  َيفَنى.  لا  كِليٍل  بِاإ
ُد َضَرباٍت  لََديِه َهَدٌف. َوَهَكذا اُألاِكُم، لا َكَمْن ُيَسدِّ
ِفي الَهواِء، 27َبْل اأقُسو َعَلى َجَسِدي َواُأسخِضُعُه، لَِئّلا 
ٍل  آَخِريَن، َغيَر ُمؤهَّ رُت الا اأِصيَر اأنا نَفِسي، َبعَد اأْن َبشَّ

لَِنواِل الجائَِزِة!

عِب الَقديم ِمثال ِمْن تاِريِخ الشَّ

اآباَءنا 10  بِاأنَّ  اُأَذكَِّركُْم  اأْن  اُأِريُد  خَوُة،  الاإ اأيُّها 
حاَبِة. َوَعَبُروا َجِميعاً الَبحَر  كانُوا َتحَت السَّ
الَبحِر  َوِفي  حاَبةِ أ  السَّ ِفي  َجِميعاً  ُدوا  2َوَتَعمَّ الاأحَمَر. 
الرُّوِحيَّ  الطَّعاَم  َجِميعاً  3َواأَكلُوا  لُِموَسى.  خاِضعيَن 
َفَقْد  نَفَسُه.  الرُّوِحيَّ  راَب  الشَّ َجِميعاً  4َوَشِرُبوا  نَفَسُه. 
خَرِة الرُّوِحيَِّة الَِّتي كانَْت َتتَبُعُهْم،  كانُوا َيشَرُبوَن ِمَن الصَّ
خَرُة ِهَي الَمِسيَح. 5لَِكنَّ اهلَل لَْم َيرَض  َوكانَْت تِلَك الصَّ

يَِّة. َعْن اأكَثِرِهْم، َفُقِتلُوا ِفي الَبرِّ
نَُكوَن  لَِئّلا  لَنا،  ِمثالاً  ُأُموُر  الا َهِذِه  َحَدَثْت  6َوَقْد 

َعَبَدَة  َتُكونُوا  ِمثَلُهْم. 7َفلا  يَرًة  ِشرِّ اُأُموراً  ْن َيشَتُهوَن  ِممَّ
الِكتاُب:  َيُقوُل  َكما  ِمنُهْم.  َبعٌض  كاَن  َكما  اأوثاٍن 
عُب لَِياأكُلُوا َوَيْشَرُبوا، َونََهُضوا لُِيَرفُِّهوا َعْن  »َجَلَس الشَّ
َبعٌض  َفَعَل  َكما  نَزني  اأْن  َينَبغي  8ولا  اأنُفِسِهْم.« ب 
ِفي  اأمواتاً  األفاً  َوِعشُروَن  َثلاَثٌة  ِمنُهْم  َفَسَقَط  ِمنُهْم، 
َيوٍم واِحٍد! 9َواأْن لا نَُجرَِّب الَمِسيَح، َكما َفَعَل َبعٌض 
َفَعَل  َكما  ُروا،  َتَتَذمَّ 10َولا  الَحّياُت.  َفَقَتَلتُهُم  ِمنُهْم، 
َبعٌض ِمنُهْم، َفاأماَتُهُم الَملاُك الُمهِلُك. 11َحَدَثْت لَُهْم 
َهِذِه ِمثالاً لَنا، َوكُِتَبْت ِمْن اأجِل َتحِذيِرنا، نَحُن الَِّذيَن 

اأدَرَكْتنا نِهاَيُة الُعُصوِر.
لَِئّلا َيسُقَط. 13لَْم  ثابٌِت  اأنَُّه  َيُظنُّ  َمْن  12َفلَيحَذْر 

لَِكْن  الَبَشِر،  ِمَن  َغيِركُْم  َعَلى  َتاأتِي  لا  َتجِرَبٌة  تُِصبُكْم 
ُبوا َفوَق  ُيمِكُنُكْم اأْن َتِثُقوا بِاهلِل الَّذي لا َيسَمُح بِاأْن تَُجرَّ
طاَقِتُكْم، َبْل ُيوفُِّر َمَع التَّجِرَبِة َمنَفذاً، لَِكْي َتقِدُروا اأْن 

َتحَتِملُوا.

أ 2:10 السحابة. هي السحابة الَّتي قادت بني اإسرائيل قديماً وهم 

الخروج  انظر كتاب  الاأحمر.  البحر  ويعبروَن  من مصَر  يخرجوَن 
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أِحّباُء، اهُرُبوا  خَوُة الا 14َوُخلاَصُة الَحِديِث، اأيُّها الاإ

ثُُكْم َكُعَقلاَء، َفاحُكُموا  أوثاِن. 15اأنا اُأَحدِّ ِمْن ِعباَدِة الا
الَبَرَكةِ أ  َكاأُْس  16األَيَسْت  اأقُوُل.  ما  َعَلى  بِاأنُفِسُكْم 
الَِّتي نُباِرُك اهلَل ِمْن اأجِلها، ِهَي اأْن نَشَتِرَك َمعاً ِفي َدِم 
الَمِسيِح؟ األَيَس الُخبُز الَِّذي نَكِسُرُه، ُهَو اأْن نَشَتِرَك ِفي 
َجَسِد الَمِسيِح؟ 17َفالرَِّغيُف الواِحُد ِمَن الُخبِز َيعِني اأنَّنا 
َجِميعاً  لَنا  أنَّ  لِا واِحداً،  َجَسداً  نَُؤلُِّف  الَكِثيِريَن  نَحُن 

نَِصيباً ِفي الرَِّغيِف.
لُوا ما َيفَعلُُه َبُنو اإسرائِيَل. األَيَس الَِّذيَن َياأكُلُوَن  18َتاأمَّ

اأعِني  19َفماذا  الَمذَبِح؟  ِفي  ُمشاِركُوَن  ُهْم  بائَِح،  الذَّ
بَِهذا؟ َهْل اأعِني اأنَّ لِلطَّعاِم الَمذُبوِح لِلاأوثاِن ِقيَمًة، اأْو 
ي  اأنَّ لِلَوَثِن ِقيَمًة؟ 20لا، َبْل ما اأعِنيِه ُهَو اأنَّ ما ُيَضحِّ
يَرِة، لا  رِّ وَن بِِه لِلاأرواِح الشِّ نَّما ُيَضحُّ بِِه َهُؤلاِء النّاُس َفاإ
يَرِة.  رِّ أرواِح الشِّ هلِل! َواأنا لا اُأِريُدكُْم اأْن َتُكونُوا ُشَركاَء الا
أرواِح  21َفلا ُيمِكُنُكْم اأْن َتشَرُبوا َكاأَْس الرَّبِّ َوَكاأَْس الا

ِمائَِدِة  ِفي  َتشَتِركُوا  اأْن  ُيمِكُنُكْم  َولا  اأيضاً.  يَرِة  رِّ الشِّ
يَرِة اأيضاً. 22اأْم لََعلَّنا نُحاِوُل  رِّ أرواِح الشِّ الرَّبِّ َومائَِدِة الا
َفاْسَتخِدُموا  ِمنُه؟  اأقَوى  األََعلَّنا  ؟ ب  الرَّبِّ َغيَرَة  نُِثيَر  اأْن 

َيَتُكْم لَِمجِد اهلِل. ُحرِّ
23لِي الَحقُّ ِفي اأْن اأفَعَل اأيَّ َشيٍء، لَِكْن لَيَس كُلُّ 

َشيٍء ناِفعاً. لِي الَحقُّ ِفي اأْن اأفَعَل اأيَّ َشيٍء، لَِكْن لَيَس 
اإلَى  َينُظَر  لا  اأْن  واِحٍد  كُلِّ  24َفَعَلى  َيبِني.  َشيٍء  كُلُّ 
آَخِريَن. 25كُلُوا  خِصيَِّة، َبْل اإلَى َمصالِِح الا َمصالِِحِه الشَّ
اأصِلِه.  َعْن  اسِتفساٍر  ُدوَن  الَملَحَمِة  ِفي  ُيباُع  ما  كُلَّ 

26َفَكما َيُقوُل الِكتاُب:

.« ج أْرُض َوكُلُّ ما ِفيها ُملٌك لِلرَّبِّ   » الا

27َواإذا َدعاَك َشخٌص َغيُر ُمؤِمٍن اإلَى َطعاٍم، َوَقِبْلَت 

عَوَة، َفُكْل اأيَّ َشيٍء ُيوَضُع اأماَمَك. َولا َتطَرْح اأسِئَلًة  الدَّ

المؤمنون  منها  يشرب  الَّتي  النبيذ  كاأس  البركة.  كأس  أ 16:10 

لِما جاء  َوْفقا   » بّانِيَّ الرَّ »العشاَء  ى  ُيَسمَّ ما  ممارسة  اأثناء  بِالمسيح 
في لوقا 14:22–20.

ب 22:10 غيرة الرب. انظر كتاب التثنية 16:32، 17.

. من المزمور 1:24، 12:50، 11:89. ج 26:10 األْرض . . . للربِّ

ميِر. 28لَِكْن اإذا قاَل لََك اأَحُدُهْم:  َعِن اللَّحِم َتَتَعلَُّق بِالضَّ
َم َذبِيَحًة لِلاأوثاِن،« َفلا َتاأكُْل ِمنُه، ِمْن  »َهذا لَحٌم قُدِّ
ِميِر. 29لا  خِص الَِّذي اأخَبَرَك، َوِمْن اأجِل الضَّ اأجِل الشَّ
ُهَو  َوَهذا  آَخِر.  الا خِص  الشَّ َضِميِر  َبْل  اأنَت،  َضِميِرَك 
َضِميُر  يَِّتي  ُحرِّ ُيَقيَِّد  اأْن  َينَبغي  لا  اإْذ  الَوِحيُد،  َبُب  السَّ
ُه  ُيَوجَّ َفِلماذا  اآكُُل شاِكراً،  اأنِّي  30َوبِما  اآَخَر.  َشخٍص 

اإلَيَّ الانِتقاُد بَِسَبِب َشيٍء اأشُكُر اهلَل َعَليِه؟
ْن كُنُتْم َتاأكُلُوَن اأْو َتشَرُبوَن، اأْو َمهما َفَعْلُتْم،  31َفاإ

َفافَعلُوُه ِمْن اأجِل َمجِد اهلِل. 32َولا َتَضُعوا َعَقباٍت اأماَم 
اإلَى  َينَتُموَن  الَِّذيَن  اأماَم  اأْو  الَيُهوِد  اأماَم َغيِر  الَيُهوِد َولا 
بُِكلِّ  الَجِميِع  رضاِء  لاإ َهذا  اأفَعُل  33َواأنا  اهلِل.  َكِنيَسِة 
َبْل  َمصَلَحِتي  ِفيِه  ما  اإلَى  ساٍع  َغيَر  ُممِكَنٍة،  َطِريَقٍة 

َمصَلَحِة الَجِميِع، راِجياً اأْن َيخلُُصوا.

َتَمثَّلُوا بِي َكما اأَتَمثَُّل اأنا اأيضاً ِفي الَمِسيِح.11 

ُلطات الُخُضوُع ِللسُّ
واِم،  الدَّ َعَلى  َتَتَذكَُّرونِي  لِاأنَُّكْم  اأمَدُحُكْم،  2َواإنِّي 

اإلَيُكْم.  َسلَّمُتها  َكما  بِالتَّقالِيِد  ُكوَن  ُمَتَمسِّ َولِاأنَُّكْم 
كُلِّ  َراأُْس  ُهَو  الَمِسيَح  اأنَّ  َتعَلُموا  اأْن  اُأِريُدكُْم  3لَِكنِّي 

َرُجٍل، َواأنَّ الرَُّجل د ُهَو َراأُس الَمراأِة، َواأنَّ اهلَل ُهَو َراأُس 
الَمِسيِح. 4َفُكلُّ َرُجٍل ُيَصلِّي اأْو َيَتَنبَّاُأ اأماَم الَكِنيَسِة َوُهَو 
اْمراأٍة  5َوكُلُّ  الَمِسيَح.  اأِي  َراأَسُه،  ُيِهيُن  اأِْس  الرَّ ُمَغطَّى 
اأِس تُِهيُن  تَُصلِّي اأْو َتَتَنبَّاُأ اأماَم الَكِنيَسِة َوِهَي َمكُشوَفُة الرَّ
ذا  اأِْس. 6َفاإ بامراأٍة َمحلُوَقِة الرَّ َراأَسها، َوِهَي اأشَبُه َتماماً 
ْت َشعَرها  نَّها َتكوُن َكَمْن َقصَّ لَْم تَُغطِّ الَمراأُة َراأَسها، َفاإ
كُلَُّه! لَِكْن ماداَم اأمراً ُمِعيباً اأْن َتحِلَق الَمراأُة اأْو اأْن َتُقصَّ 

نَُّه َينَبِغي َعَليها اأْن تَُغطَِّي َراأَْسها. َشعَر َراأِسها كُلَُّه، َفاإ
َُّه َيعِكُس  أن 7اأّما الرَُّجُل َفلا َينَبِغي اأْن ُيَغطَِّي َراأَسُه، لِا

ُجِل.  الرَّ ُصوَرَة  َتعِكُس  َوالَمراأُة  َوَمجَدُه،  اهلِل  ُصوَرَة 
أنَّ الرَُّجَل لَْم َياأِْت ِمَن الَمراأِة، َبِل الَمراأُة  8اأقُوُل َهذا لِا

ِهَي الَِّتي جاَءْت ِمَن الرَُّجِل. 9َكما اأنَّ الرَُّجَل لَْم ُيخَلْق 
الرَُّجِل.  اأجِل  ِمْن  ُخِلَقْت  الَمراأُة  َبِل  الَمراأِة،  اأجِل  ِمْن 

جل. تعني اأيضاً »الزَّوج.« 3:11 الرَّ
د 
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10لَِذلَِك َينَبِغي اأْن تَُغطَِّي الَمراأُة َراأَْسها َكَعلاَمٍة تَُبيُِّن اأنَّها 

أجِل الَملائَِكِة اأيضاً. َتحَت ُسلطاٍن، َولِا
، لا الَمراأُة ُمسَتِقلٌَّة َعِن الرَُّجِل،  11َغيَر اأنَُّه ِفي الرَّبِّ

الَمراأَة  اأنَّ  12َفَكما  الَمراأِة.  َعِن  ُمسَتِقلٌّ  ُجُل  الرَّ َولا 
جاَءْت ِمَن الرَُّجِل، َفاإنَّ الرَُّجَل اأيضاً ُيولَُد ِمَن الَمراأِة. 

لَِكْن كُلُّ الاأشياِء َتاأْتِي ِمَن اهلِل.
اأنُفِسُكْم:  َوَبيَن  َبيَنُكْم  َهذا  ِفي  اأنُتْم  13َفاحُكُموا 

اأِْس؟  َوِهَي َمكُشوَفُة الرَّ اأَيِليُق اأْن تَُصلَِّي الَمراأُة هلِل َعَلناً 
14األا تَُعلُِّمُكُم الطَِّبيَعُة نَفُسها اأنَُّه عاٌر َعَلى الرَُّجِل اأْن 

َُّه  أن عُر الطَِّويُل َفَمجٌد لِلَمراأِة، لِا ُيِطيَل َشعرُه؟ 15اأّما الشَّ
َبعَضُهْم  اأنَّ  َيبُدو  16لَِكْن   . َطِبيِعيٍّ َكِغطاٍء  لَها  اُأعِطَي 
ُيِحبُّ اأْن ُيجاِدَل، اأّما نَحُن َوَجِميُع َكنائِِس اهلِل َفَليَسْت 

لَنا َهِذِه العاَدُة.

ّباِنّي الَعشاُء الرَّ
اأمَدُحُكْم!  َفلا  التّالَِيِة،  الَمساألَِة  بُِخُصوِص  17اأّما 

لاً،  أنَّ اجِتماعاتُِكْم َتُضرُّكُْم اأكَثَر ِمّما َتنَفُعُكْم! 18اأوَّ لِا
َبيَنُكُم  َتحُصُل  َكَكِنيَسٍة،  اجَتَمعُتْم  كُلَّما  اأنَُّه  اأسَمُع 
ُق َبعَض ما اأسَمُع. 19اإْذ لا ُبدَّ  انِقساماٌت، َواأنا اُأَصدِّ
الَِّذيَن  اُأولَِئَك  َيظَهَر  لَِكي  ِشقاقاٌت،  َبيَنُكْم  َتُكوَن  اأْن 

واَب! َيفَعلُوَن الصَّ
َحّقاً  َتاأكُلُوَن  لا  نَُّكْم  َفاإ َمعاً،  َتجَتِمُعوَن  20َفِحيَن 

َتاأْكُلُوَن، ُيساِرُع كُلُّ  . أ 21لاأنَُّكْم ِحيَن  بّانِيِّ الَعشاَء الرَّ
واِحٍد اإلَى َتناُوِل َعشائِِه الَِّذي اأْحَضَرُه لَِنفِسِه، َفَيُجوُع 
واِحٌد َوَيسَكُر اآَخُر! 22األَيَسْت لَُكْم ُبُيوٌت َتاأْكُلُوَن ِفيها؟ 

اأْم اأنَُّكْم َتحَتِقُروَن َكِنيَسَة اهلِل َوتُحِرُجوَن الٌفَقراَء؟
ما  ُهناَك  لَيَس  اأمَدُحُكْم؟  َهْل  لَُكْم؟  اأقُوُل  َفماذا 
ِمَن  َتَسلَّمُت  23َفَقْد  الَمساألَِة.  َهِذِه  ِفي  بِِه  اأمَدُحُكْم 
اأنَُّه ِفي  َوُهَو  اإيّاُه،  َسلَّمُتُكْم  الَِّذي  نَفَسُه  التَّعِليَم  الرَّبِّ 
اللَّيَلِة الَِّتي َتَعرََّض ِفيها الرَّبُّ َيُسوُع لِلِخيانَِة، اأَخَذ ُخْبزاً، 
َمُه َوقاَل: »َهذا ُهَو َجَسِدي الَِّذي  24َوَشَكَر اهلَل ثُمَّ َقسَّ

اُأعطيِه لَُكْم. اعَملُوا َهذا َتذكاراً لِي.«

سها الرَّبُّ يسوع في  ّباِنّي. الممارسة الَّتي اأسَّ أ 20:11 الَعشاء الرَّ

لوقا 14:22–20.

َوقاَل:  وا  َتَعشُّ َبعَدما  النَِّبيِذ  َكاأَْس  َفَتناَوَل  25َوعاَد 

ُيقَطُع  الَِّذي  الَجِديِد  الَعهِد  َكاأُْس  ِهَي  الَكاأُس  »َهِذِه 
َتذكاراً  اْشَرُبوُه  راَب،  الشَّ َهذا  َشِربُتْم  َفُكلَّما  بَِدِمي. 
لِي.« 26َفُكلَّما اأَكلُتْم ِمْن َهذا الُخبِز َوَشِربُتْم ِمْن َهِذِه 
َيِجيَء  اأْن  اإلَى  الرَّبِّ  َموَت  تُِذيُعوَن  نَُّكْم  َفاإ الَكاأِْس، 

ثانَِيًة.
 ، الرَّبِّ َكاأَْس  َوَيشَرُب  الُخبَز  َياأكُُل  َمْن  27َفُكلُّ 

الرَّبِّ  َجَسِد  ِضدَّ  ُمخِطئاً  َيُكوُن  لائٍِق،  َغيِر  بِاُأسلُوٍب 
َوَدِمِه. 28لَِكْن َعَلى كُلِّ واِحٍد اأْن َيفَحَص نَفَسُه َوَبعَد 
الَكاأَْس.  َوَيشَرَب  الُخبِز  ِمَن  َياأْكَُل  اأْن  ُيمِكُنُه  َذلَِك 
َيهَتمَّ  اأْن  ُدوَن  الَكاأَس  َوَيشَرُب  الُخبَز  َياأكُُل  29َفَمْن 

َوَيشَرُب  َياأْكُُل  نَُّه  َفاإ  ، الرَّبِّ َجَسُد  ُهْم  الَِّذيَن  بِاُأولَِئَك 
َديُنونًَة َعليِه. 30لَِذلَِك َبيَنُكْم َكِثيُروَن ُضَعفاُء َوَمرَضى، 

َوَكِثيُروَن ماتوا.
31لَِكْن اإْن َحَكمنا َعَلْى اأنُفِسنا، َفَلْن ُيحَكَم َعَلينا. 

ُبنا، لَِكيلا نُداَن  نَُّه ُيَؤدِّ 32َوِعنَدما َيحُكُم الرَّبُّ َعَلينا َفاإ

آَخِريَن ِفي العالَِم. َمَع الا
َمعاً  َتجَتِمُعوَن  ِعنَدما  خَوُة،  الاإ يُّها  اأ 33اإذاً، 

اأَحُدكُْم  كاَن  ْن  34َفاإ آَخَر.  الا اأَحُدكُُم  لَِينَتِظْر  لِلاأكِل، 
جائِعاً َحّقاً، َفلَياأْكُْل ِفي َبيِتِه، لَِئّلا َتَتَعرَُّضوا اإلَى َديُنونٍَة 
ُأُموُر الاُأخَرى َفَساأقُوُم  نَِتيَجًة لاجِتماعاتُِكْم َهِذِه. اأّما الا

بَِتصِويِبها ِحيَن اآتِي.

وِح الُقُدس َمواِهُب الرُّ

َتبُقوا 12  اأْن  اُأِريُدكُْم  خَوُة، لا  اأيُّها الاإ آَن،  َوالا
ِفي َجهٍل ِفي ما َيَتَعلَُّق بِالَمواِهِب الرُّوِحيَِّة. 
كُنُتْم  ُمؤِمِنيَن،  َغيَر  كُنُتْم  لَّما  اأنَُّكْم  َتعَلُموَن  2اأنُتْم 

اأقُوُل  3لَِذلَِك  َخرساَء.  اأوثاٍن  َوراَء  َوُمنساِقيَن  ُمَضلَِّليَن 
لَُكْم اإنَُّه ما ِمْن اأَحٍد َيَتَكلَُّم بُِروِح اهلِل ُيمِكُن اأْن َيلَعَن 
،« اإلّا  أَحٍد اأْن َيُقوَل: »َيُسوُع َربٌّ َيُسوَع! َولا ُيمِكُن لِا

بِالرُّوِح الُقُدِس.
4ُهناَك اأنواٌع ِمَن الَمواِهِب لَِكنَّها ِمَن الرُّوِح نَفِسِه. 

الرَّبَّ  نَخِدُم  َولَِكنَّنا  الِخدماِت،  ِمَن  اأنواٌع  5َوُهناَك 

نَفَسُه. 6َوُهناَك ُطُرٌق َكِثيَرٌة َيعَمُل ِفيها اهلُل، لَِكنَّ اهلَل 
نَفَسُه ُهَو العاِمُل ِفينا َجِميعاً لَِعَمِل كُلِّ َشيٍء.
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ظهاِر الرُّوِح لِلَمنَفَعِة.  7َوتُعَطى لُِكلِّ واِحٍد َموِهَبٌة لاإ

َوُيعَطى  بِِحكَمٍة،  َيَتَكلََّم  اأْن  بِالرُّوِح  لِواِحٍد  8َفُيعَطى 

9َوُيعَطى  نَفِسِه.  وِح  بِالرُّ بَِمعِرَفٍة  َيَتَكلََّم  اأْن  آَخَر  لِا
ِشفاٍء  َمواِهُب  آَخَر  َولا نَفِسِه،  الرُّوِح  ِمَن  اإيماٌن  آَخَر  لا
آَخَر  َولا ُمعِجِزيٌَّة،  قُّواٌت  آَخَر  10َولا الواِحِد.  الرُّوِح  ِمَن 
آَخَر التََّكلُُّم  أرواِح، َولا آَخَر الُقدَرُة َعَلى َتمِييِز الا التََّنبُُّؤ، َولا
آَخَر َتفِسيُر َهِذِه اللُّغاِت.  بِاأنواٍع ُمخَتِلَفٍة ِمَن اللُّغاِت، َولا
ُق كُلَّ َهِذِه  11لَِكنَّ الرُّوَح الواِحَد نَفَسُه ُهَو الَِّذي ُيَحقِّ

صاً لُِكلِّ واِحٍد ِمَن الَمواِهِب ما َيشاُء. الاأشياِء، ُمَخصِّ

َجَسُد الَمِسيح
َولِلَجَسِد اأعضاٌء  ِمنّا َجَسٌد واِحٌد،  12لُِكلِّ واِحٍد 

َجَسداً  تَُشكُِّل  َفِهَي  الاأعضاِء،  َكثَرِة  َوُرغَم  َكِثيَرٌة. 
واِحداً. َوَهذا َينَطِبُق َعَلى َجَسِد الَمِسيِح اأيضاً. 13َفَقْد 
الَجَسِد  ِمَن  ُجزءاً  نَِصيَر  لَِكْي  واِحٍد  بُِروٍح  دنا  َتَعمَّ
الواِحِد، َيُهوداً كُنّا اأْم َغْيُر َيُهوٍد، َعِبيداً اأْم اأحراراً. َكما 

ُسِقينا َجِميعاً ُروحاً واِحداً.
نساِن لا َيَتاألَُّف ِمْن ُعضٍو واِحٍد، َبْل  14َوَجَسُد الاإ

»اأنا  قالَْت:  الَقَدَم  اأنَّ  15لَِنفِرْض  َكِثيَرٍة.  اأعضاٍء  ِمْن 
لَسُت َيداً. لَِذلَِك لا اأنَتِمي اإلَى الَجَسِد.« اأُيْفِقُدها َهذا 
ُأُذَن قالَْت: اأنا  انِتماَءها اإلَى الَجَسِد؟ 16َولَْنفِرْض اأنَّ الا
لَسُت َعيناً. لَِذلَِك لا اأنَتِمي اإلَى الَجَسِد.« اأُيْفِقُدها َهذا 
انِتماَءها اإلَى الَجَسِد؟ 17َفَلو كاَن كُلُّ الَجَسِد ُعُيوناً، 
مِع؟ َولَو كاَن كُلُّ الَجَسِد اآذاناً، اأيَن  ُة السَّ اأيَن هَي حاسَّ
آَن، َفَقْد َوَضَع اهلُل كُلَّ ُعضٍو  ؟ 18اأّما الا مِّ ُة الشَّ هَي حاسَّ
ِمَن الاأعضاِء ِفي الَجَسِد َحَسَب ما َراأى ُمناِسباً. 19َفَلو 
كانَْت كُلُّ اأعضاِء الَجَسِد ُعضواً واِحداً، َفاأيَن الَجَسُد؟ 

20لَِكْن ُهناَك اأعضاٌء َكِثيَرٌة، َوُهناَك َجَسٌد واِحٌد.

21َفلا َتسَتِطيُع الَعيُن اأْن َتُقوَل لِلَيِد: »اأنا لا اأحتاُج 

اأُْس اأْن َيُقوُل لِلَقَدَمْيِن: »اأنا لا  اإلَيِك،« َولا َيسَتِطيُع الرَّ
اأحتاُج اإلَيُكما.« 22َبْل اإنَّ الاأعضاَء الَِّتي نَعَتِبُرها اأضَعَف 
نَعَتِبُرها  الَِّتي  23َوالاأعضاُء  ِجّداً.  َضُروِريٌَّة  َغيِرها،  ِمْن 
َواأعضاُؤنا  اأكَبَر.  بِِعناَيٍة  نُعاِملُها  الَِّتي  َمنِزلًَة، ِهَي  أَقلِّ  الا

الَِّتي لا نُِريُد اإبراَزها، ِهَي الَِّتي نُولِيها اهِتماماً اأعَظَم.
اإلَى  َتحتاُج  َفلا  اعِتباراً  الاأكَثُر  اأعضاُؤنا  24اأّما 

َمعاً  الِجسِم  اأعضاَء  اهلُل  َشكََّل  َفَقْد  َكَهِذِه.  ُمعاَمَلٍة 
بَِطِريَقٍة تُضِفي َكراَمًة اأكَبَر َعَلى الُعضِو الَِّذي َيفَتِقُر اإلَى 
الَكراَمِة. 25َوَذلَِك لَِكي لا َتُكوَن ُهناَك اأيَُّة انِشقاقاٍت 
ِفي الَجَسِد، َبْل َتهَتمُّ الاأعضاُء َبعُضها بَِبعٍض اهِتماماً 
واِحداً. 26َفاإْن كاَن اأَحُد الاأعضاِء َيَتاألَُّم، َفُكلُّ الاأعضاِء 
َفُكلُّ  ماً،  ُمَكرَّ الاأعضاِء  اأَحُد  كاَن  َواإْن  َمَعُه.  َتَتاألَُّم 

ُم َمَعُه. الاأعضاِء تَُكرَّ
27َوَهَكذا اأنُتْم، َجَسُد الَمِسيِح الواِحِد، َواأعضاُؤُه 

لاً،  َفرداً َفرداً. 28َفَقْد َوَضَع اهلُل الرُُّسَل ِفي الَكِنيَسِة اأوَّ
ُيجُروَن  الَِّذيَن  ثُمَّ  ثالِثاً،  َوالُمَعلِِّميَن  ثانِياً،  أنِبياَء  َوالا
الُمعِجزاِت، ثُمَّ الَِّذيَن لَُهْم َمواِهُب ِشفاٍء، ثُمَّ ُمساَعَدُة 
بِاأنواِع  التََّكلُُّم  ثُمَّ  الِقياَدِة،  َمواِهُب  ثُمَّ  الُمحتاِجيَن، 
لُغاٍت. 29األََعلَّ الَجِميَع ُرُسٌل؟ األََعلَّ الَجِميَع اأنِبياٌء، األََعلَّ 
الُمعِجزاِت؟  ُيجُروَن  الَجِميَع  األََعلَّ  ُمَعلُِّموَن؟  الَجِميَع 
الَجِميَع  األََعلَّ  ِشفاٍء؟  َمواِهُب  لَُهْم  الَجِميَع  30األََعلَّ 

َيَتَكلَُّموَن بِلُغاٍت اُأْخَرى؟ األََعلَّ الَجِميَع َيَتَمتَُّعوَن بِالُقدَرِة 
اإلَى َمواِهِب  َعَلى َتفِسيِر تِلَك اللُّغاِت؟ 31لَِكِن اْسُعوا 

الرُّوِح الُعظَمى.
آَن َساُأريُكْم اأفَضَل َطريٍق: َوالا

ة الَمَحبَّ

اإْن كُْنُت اأَتَكلَُّم بِلُغاِت الَبَشِر َوالَملائَِكِة، 13 
َجَرٍس  ِمثَل  اأكُوُن  َمَحبٌَّة،  لََديَّ  َيُكْن  َولَْم 
ِة،  النُُّبوَّ َموِهَبُة  لِي  ٍر. 2َواإْن كانَْت  ُمَنفِّ اأْو َصنٍج  ُمزِعٍج 
لِي  َوكاَن  َمعِرَفٍة،  َوكُلَّ  الاأسراِر  كُلَّ  اأعِرُف  َوكُنُت 
َك الِجباَل، َولَْم َيُكْن لََديَّ َمَحبٌَّة،  ُأَحرِّ يماُن الكاِفي لِا الاإ
طعاِم  ُق بُِكلِّ ما اأمِلُك لاإ َفاأنا لا َشيَء. 3َواإْن كُنُت اأَتَصدَّ
يُت بَِجَسِدي اإلَْى َحدِّ الاْفِتخاِر، أ  الُمحتاِجيَن، َواإْن َضحَّ

َولَْم َيُكْن لََديَّ َمَحبٌَّة، َفلا اأسَتِفيُد ِمْن َذلَِك َشيئاً.

4  الَمَحبَُّة َتصِبُر.  
   الَمَحبَُّة تُشِفُق.

   الَمَحبَُّة لا َتحِسُد.

أ 3:13 إلى حدِّ االفتخار. قارن 2 كورنثوس 16:11، 10:12. 

اأْو »َحتَّى َيحترق.«
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   الَمَحبَُّة لا َتَتباَهى.
   الَمَحبَُّة لا َتنَتِفُخ بِالِكبِرياِء،

5  َولا َتَتَصرَُّف ُدوَن لَياَقٍة.  
   الَمَحبَُّة لا َتسَعى اإلَى َتحِقيِق غاياتِها 

خِصيَِّة. الشَّ
   الَمَحبَُّة لَيَسْت َسِريَعَة الاهِتياِج،

ساءاِت.    َولا َتحَفُظ ِسِجّلاً لِلاإ
رِّ، 6  الَمَحبَُّة لا َتفَرُح بِالشَّ  

.    َبْل َتفَرُح بِالَحقِّ
7  الَمَحبَُّة َتحِمي دائِماً،  

   َوتُؤِمُن دائِماً،
   َوَترُجو دائِماً،

   َوَتحَتِمُل دائِماً.
8  الَمَحبَُّة لا َتُموُت.  

َوَمواِهُب  جانِباً،  َفَسُتوَضُع  ِة،  النُُّبوَّ َمواِهُب  اأّما 
الَمعِرَفِة  َوَموِهَبُة  َسَتَتَوقَُّف.  اُأْخَرى،  بِلُغاٍت  التََّكلُِّم 
اتُنا ُجزئِيٌَّة.  آَن ُجزئِيٌَّة، َونُُبوَّ َسُتوَضُع جانِباً. 9َفَمعِرَفُتنا الا

. 10لَِكْن ِحيَن َياأْتِي الكاِمُل، َسُيلَغى ما ُهَو ُجزئِيٌّ

11ِعْنَدما كُنُت ِطفلاً، كُنُت اأَتَكلَُّم َكِطفٍل، َواُأَفكُِّر 

َرُجلاً  ِصرُت  َوَقْد  آَن،  الا اأّما  َكِطفٍل.  َواأفَهُم  َكِطفٍل، 
آَن  ناِضجاً، َفَقِد انَتَهيُت ِمْن ُطُرِق الطُُّفولَِة. 12َفَنحُن الا
نََرى انِعكاساً باِهتاً ِفي ِمراآٍة، لَِكْن ِعنَدما َياأْتِي الكاِمُل، 
آَن َمعِرَفِتي ُجزئِيٌَّة، لَِكْن ِحيَنِئٍذ  َسَنَرى َوجهاً لَِوجٍه. الا

َساأعِرُف َكما َيعِرفُِني اهلُل.
ُأُموُر الثَّلاَثُة: آَن، َفلَتثُبْت َهِذِه الا 13اأّما الا

يماُن َوالرَّجاُء َوالَمَحبَُّة،    الاإ
   لَِكنَّ اأعَظَمها الَمَحبَُّة.

الَمواِهُب ِهَي ِلَمنَفَعِة الَكِنيسة

لِلُمُواِهِب 14  قُوا  َوَتَشوَّ الَمَحبَِّة،  َوراَء  اسُعوا 
الرُّوِحيَِّة بِاإخلاٍص، ولاِسيَّما َموِهَبُة التََّنبُِّؤ. 
َُّه  أن 2َفَمْن َيَتَكلَُّم بِلَُغٍة اُأْخَرى، لا ُيَكلُِّم النّاَس، َبِل اهلَل، لِا

ما ِمْن اأَحٍد َيفَهُم ما َيُقولُُه. َفُهَو َيَتَكلَُّم بِاأسراٍر بِالرُّوِح. 

َوتَُعزِّي  ُع  َوتَُشجِّ َتبِني  بِاأشياَء  َفَيَتَكلَُّم  َيَتَنبَّاُأ،  الَِّذي  3اأّما 

آَخِريَن. 4َمْن َيَتَكلَُّم بِلَُغٍة اُأْخَرى َيبِني نَفَسُه، اأّما الَِّذي  الا
َيَتَنبَّاُأ َفَيبِني الَكِنيَسَة كُلَّها.

التََّكلُِّم  َموِهَبُة  َجِميعاً  لَُكْم  َتُكوَن  اأْن  اأَودُّ  5َواأنا 

بِلُغاٍت، لَِكنِّي اأَودُّ اأكَثَر اأْن َتَتَنبَّاُأوا. َفَمْن َيَتَنبَّاُأ اأكَثُر فائَِدًة 
َيَتَكلَُّم  َمْن  كاَن  اإذا  اإلّا  اُأْخَرى،  بِلُغاٍت  َيَتَكلَُّم  ْن  ِممَّ
تُبَنى  َفِبَهذا  َيُقولُُه،  ما  َتفِسيِر  َموِهَبُة  لَُه  اُأْخَرى  بِلُغاٍت 

الَكِنيَسُة كُلُّها.
اُأْخَرى،  بِلُغاٍت  ُمَتَكلِّماً  اأَتيُتُكْم  اإْن  خَوُة،  الاإ 6اأيُّها 

اأْو  اأْو َمعِرَفٍة  اإلّا اإذا َتَكلَّْمُت بِاإعلاٍن  َفَكيَف َساُأِفيُدكُْم 
آلاُت الُموِسيِقيَُّة الخالَِيُة ِمَن  ٍة اأْو َتعِليٍم؟ 7َكَذلَِك الا نُُبوَّ
ْن لَْم َيُكْن ُهناَك َتمِيْيٌز َواِضٌح َبيَن النََّغماِت  الَحياِة. َفاإ
أَحٍد اأْن ُيَميَِّز الَلْحَن الَّذي  الَِّتي تُطِلُقها، َكيَف ُيمِكُن لا
ُيعَزُف َعَلى النّاِي اأِو الِقيثاِر؟ 8َواإذا اأصَدَر الُبوُق َصوتاً 
َغْيَر َواِضٍح، َفَمِن الَِّذي َسُيَهيُِّئ نَفَسُه لِلَمعَرَكِة؟ 9َكَذلَِك 
ُيمِكُن  َفَكيَف  َمفُهوماً،  َكلاماً  لِسانُُكْم  ُيصِدْر  لَْم  اإْن 
أيِّ اأَحٍد اأْن َيفَهَم ما قُْلُتُموُه؟ لِاأنَُّكْم ِعنَدئٍِذ َتَتَكلَُّموَن  لِا
ِفي الَهواِء. 10لا َشكَّ اأنَّ ُهناَك لُغاٍت َكِثيَرًة ِفي العالَِم، 
ْن لَْم اأكُْن اأعِرُف َمعَنى اللَُّغِة،  َوَجِميُعها لَها َمعَنى. 11َفاإ
َساأكُوُن ِمثَل الاأجَنِبيِّ ِعنَد الُمَتَكلِِّم، َوَسَيُكوُن الُمَتَكلُِّم 

اأجَنِبّياً ِعنِدي اأيضاً.
لامِتلاِك  قُوَن  ُمَتَشوِّ اأنَُّكْم  َفِبما  اأنُتْم.  12َوَهَكذا 

قُوا ِفيها ِمْن اأجِل  الَمواِهِب الرُّوِحيَِّة، اجَتِهُدوا اأْن َتَتَفوَّ
اأْن  اُأْخَرى،  بِلَُغٍة  َيَتَكلَُّم  َمْن  13َفَعَلى  الَكِنيَسِة.  بِناِء 
ْن َصلَّْيُت  اأيضاً. 14َفاإ اللَُغِة  َموِهَبَة َتفِسيِر  ُيَصلَِّي طالِباً 
بِلَُغٍة اُأْخَرى، َفاإنَّ ُروِحَي ِهَي الَِّتي تَُصلِّي، َواأّما َعقِلي 
بُِروِحي،  َساُأَصلِّي  اإذاً؟  الَعَمُل  15َفما  َفَيُكوُن خاِملاً. 
َوَساُأَصلِّي بَِعقِلي اأيضاً. َساُأَرنُِّم بُِروِحي، َوَساُأَرنُِّم بَِعقِلي 
ْن َحَمدَت اهلَل بُِروِحَك َفَكيَف ُيمِكُن لَِمْن  اأيضاً. 16َفاإ
لا َيفَهُم َكلاَمَك اأْن َيُقوَل: »اآِمين«؟ َوهَو لَْم َيفَهْم ما 
خَص  قُْلَتُه. 17ُربَّما َتشُكُر اهلَل بَِطِريَقٍة َحَسَنٍة، لَِكنَّ الشَّ

آَخَر لا ُيبَنى. الا
18اأنا اأشُكُر اهلَل َعَلى اأنِّي اأَتَكلَُّم بِلُغاٍت اُأْخَرى اأكَثَر 

ُل ِعنَد اجِتماِع الَكِنيَسِة اأْن  ِمنُكْم َجِميعاً. 19لَِكنِّي اُأَفضِّ
آَخِريَن،  ُأَعلَِّم الا اأَتَكلََّم َخمَس َكِلماٍت ُمسَتخِدماً َعقِلي لِا
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َعَلى اأْن اأَتَكلََّم َعْشَرَة اآلاِف َكِلَمٍة بِلَُغٍة اُأْخَرى! 20اأيُّها 
كُونُوا  َبْل  َتفِكيِركُْم،  ِفي  اأطفالاً  َتُكونُوا  لا  خَوُة،  الاإ
رِّ. اأّما ِفي َتفِكيِركُْم،  اأبِرياَء َكالاأطفاِل ِفي ما َيَتَعلَُّق بِالشَّ

ِريَعُة: َفُكونُوا ناِضِجيَن. 21َتُقوُل الشَّ

  » بِاُأناٍس َيَتَكلَُّموَن لُغاٍت اُأْخَرى،
   َوبِِشفاِه اأجانَِب،

عَب.    َساُأَكلُِّم َهذا الشَّ
اإَشْعياء 11:28–12   ».    لَِكنَُّهْم لَْن ُيصُغوا اإلَيَّ

. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ
22َوَهذا َيْعني اأنَّ التََّكلَُّم بِلُغاٍت اُأْخَرى ُهَو َعلاَمُة 

َدينونٍَة َضدَّ َغيِر الُمؤِمِنيَن، لا َضدَّ الُمؤِمِنيَن. اأّما التََّنبُُّؤ 
َفَعلاَمُة َبَرَكٍة لِلُمؤِمنيَن، لا لَِغيِر الُمؤِمِنيَن. 23َفْلَنفِرْض اأنَّ 
الَكِنيَسَة كُلَّها اجَتَمَعْت َمعاً، َوكاَن الَجِميُع َيَتَكلَُّموَن 
اأَفَلْن  ُمؤِمِنيَن،  َغيُر  اأْو  ُغَرباٌء  َدَخَل  ثُمَّ  اُأْخَرى،  بِلُغاٍت 
َيُقولُوا اإنَُّكْم َمجانِيٌن؟ 24لَِكْن اإْن كاَن الَجِميُع َيَتَنبَّاُأوَن 
نَُّه َسُيَوبَُّخ  ِعنَد ُدُخوِل َشخٍص َغيِر ُمؤِمٍن اأْو َغِريٍب، َفاإ
ِمْن َجِميِع الَِّذيَن َيَتَنبَّاُأوَن َوَسُتِديُنُه اأقوالُُهْم. 25َسُتكَشُف 
اهلَل  اإنَّ  »َحّقاً  َوَيقوُل:  اهلَل  َوَيعُبُد  َفَيجثُو  َقلِبِه،  اأسراُر 

َموُجوٌد َبيَنُكْم!«

ُكلُّ َشيٍء ِلُبنياِن الَكنيَسة
خَوُة؟ ِعنَدما َتجَتِمُعوَن، لَِيُكْن  26َفما الَعَمُل اأيُّها الاإ

اإعلاٌن،  آََخَر  َولا َتعِليٌم،  آَخَر  َولِا َمزُموٌر،  ِمنُكْم  لِواِحٍد 
ْر اآَخُر تِلَك اللَُّغَة. َفَينَبغي  َولَيَتَكلَّْم اآَخُر بِلَُغٍة اُأْخَرى، َوُيَفسِّ
اأْن َيجِرَي كُلُّ َشيٍء لُِبنياِن الَكِنيَسِة. 27َفِعنَدما َتَتَكلَّموَن 
بِلُغاٍت اُأْخَرى ِفي الَكِنيَسِة، لَيَتَكلَِّم اْثناِن اأْو َثلاَثٌة َعَلى 
واِحٌد  َولُْيَترِجْم  آَخِر.  الا َبعَد  واِحداً  َولَْيَتَكلَُّموا  الاأكَثِر. 
ما ُيقاُل. 28َواإْن لَْم َيُكْن ُهناَك َمْن ُيَترِجُم، َفْلَيصِمِت 
الُمَتَكلُِّم بِلَُغٍة اُأْخَرى ِفي الاجِتماِع، َولُْيَصلِّ َبيَنُه َوَبيَن 
آَخُروَن ما  اهلِل. 29َولَْيَتَكلَّْم نَِبّياِن اأْو َثلاَثٌة، َولَْيمَتِحِن الا
ِمَن  اإعلاناً  اآَخُر جالٌِس  ى َشخٌص  َتَلقَّ َيُقولُونَُه. 30َواإذا 
َجِميعاً  ُيمِكُنُكْم  َيَتَنبَّاُأ. 31اإْذ  َمْن كاَن  َفْلَيْصِمْت  اهلِل، 
َجِميعاً  َتَتَعلَُّموَن  َوبَِهذا  بَِدوِرِه.  واِحٍد  كُلُّ  َتَتَنبَّاُأوا  اأْن 

أنِبياِء خاِضَعٌة لِلاأنَبياِء.  ُعوَن َجِميعاً. 32َفاأرواُح الا َوَتَتَشجَّ
لاَم. 33َواهلُل لا َيصَنُع الَفوَضى َبِل السَّ

اهلِل  َشعِب  َكنائِِس  َجِميِع  ِفي  الحاُل  ُهَو  َوَكما 
الُمَقدَِّس، 34َينَبِغي اأْن َتصُمَت النِّساُء ِفي الاجِتماعاِت. 
لُِيظِهرَن  َبْل  َيَتَكلَّمَن،  بِاأْن  لَُهنَّ  َمسُموحاً  لَيَس  اإْذ 
اأْن  اأَردَن  35َواإذا  اأيضاً.  ِريَعُة  الشَّ َتُقوُل  َكما  ُخُضوعاً، 
َيَتَعلَّمَن َشيئاً، َفَعَليِهنَّ اأْن َينَتِظرَن َحتَّى َيِصْلَن اإلَى الَبيِت 
َُّه َعيٌب اأْن َتَتَكلََّم الَمراأُة  أن . اأقُوُل َهذا لِا َوَيساألَن اأزواَجُهنَّ

ِفي الاجِتماِع.
َكِلَمُة  َوَصَلْت  اأْم  اهلِل؟  َكِلَمُة  َمصَدُر  اأنُتْم  36َفَهْل 

ْن كاَن اأَحٌد َيعَتِبُر نَفَسُه نَِبّياً،  اهلِل اإلَيُكْم َوحَدكُْم؟ 37َفاإ
اأكُتُبُه  اأنَّ ما  ُيدِرَك  اأْن  ُبدَّ  َفلا  ُروِحيٌَّة،  َموِهَبٌة  لََديِه  اأْو 
َهذا،  َيَتجاَهُل  كاَن  38َواإْن   . الرَّبِّ ِمَن  اأمٌر  ُهَو  اإلَيُكْم 

َفاهلُل َيَتجاَهلُُه!
قُوا لِلتََّنبُِّؤ، َولا َتمَنُعوا اأَحداً  خَوُة، َتَشوَّ 39اإذاً اأيُّها الاإ

َشيٍء  كُلُّ  َيِتمَّ  اأْن  َينَبغي  40لَِكْن  بِلُغاٍت.  التََّكلُِّم  ِمَن 
بَِلياَقٍة َوبِِنظاٍم.

الِبشاَرُة ِبالَمِسيح

خَوُة، 15  الاإ اأيُّها  اُأَذكَِّركُْم،  اأْن  اأَودُّ  آَن  َوالا
يُتُموها،  َوَتَلقَّ بِها،  رتُُكْم  َبشَّ الَِّتي  بِالِبشاَرِة 
ٍة. 2َوِهَي الِبشاَرُة الَِّتي بِواِسَطِتها  َواأنُتْم ُمسَتِمرُّوَن ِفيها بُِقوَّ
ِكيَن بِالرِّسالَِة الَِّتي  اأنُتْم ُمَخلَُّصوَن اأيضاً، ما ُدمُتْم ُمَتَمسِّ
نَُّكْم َتُكونُوَن َقْد اآَمنُتْم بِلا فائَِدٍة. رتُُكْم بِها. َواإلّا َفاإ َبشَّ

علاَن  الاإ َشيٍء،  كُلِّ  َل  اأوَّ اإلَيُكْم،  َسلَّمُت  3َفَقْد 

ِمْن  ماَت  الَمِسيَح  اأنَّ  »َوُهَو   : الرَّبِّ ِمَن  يُتُه  َتَلقَّ الَِّذي 
اأجِل َخطايانا، َكما جاَء ِفي الُكُتِب. 4َوَبعَد َذلَِك ُدِفَن 
َواُأِقيَم ِفي الَيوِم الثّالِِث، َكما جاَء ِفي الُكُتِب. 5َوَظَهَر 
أكَثَر  لُِبطُرَس، ثُمَّ لَِمجُموَعِة »الاثنا َعَشَر.« أ 6ثُمَّ َظَهَر لِا
ًة واِحَدًة. َوُمعَظُم َهُؤلاِء مازالَوا  ِمْن َخمِس ِمَئِة اأٍخ َمرَّ
آِن. 7ثُمَّ َظَهَر لَِيعُقوَب، ثُمَّ لَِجِميِع الرُُّسِل.  اأحياَء اإلَى الا

8ثُمَّ َظَهَر لِي اأنا اآِخَر الُكلِّ َكما لِلَمولُوِد َقبَل َوْقِتِه!

أ 5:15 مجموعة »االثنا عشر. لا ُيقصد هنا العدد بحدِّ ذاتِِه 

َوَظلَّ َكذلَك  بل اللقب الَّذي صار ُيطلُق على الاثني عشر رسولاً 
ْسخريوطّي. حتَّى بعد موِت يهوذا الاإ
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9َفاأنا اأَقلُّ الرُُّسِل، َبْل اإنِّي َغيُر َجِديٍر بَِلَقِب َرُسوٍل، 

آَن،  ِّي اضَطَهدُت َكِنيَسَة اهلِل. 10لَِكْن ما اأنا َعليِه الا أن لِا
فائَِدٍة،  بِلا  اهلِل  نِعَمَة  اأَتَلقَّ  َولَْم  اهلِل.  نِعَمِة  بَِفضِل  ُهَو 
َبْل َعِملُت اأكَثَر ِمْن باِقي الرُُّسِل َجِميعاً، ُرغَم اأنِّي لَْم 
11َفَسواٌء   . ِفيَّ َعِمَلْت  اهلِل  نِعَمُة  َبْل  العاِمُل،  اأنا  اأكُْن 
ُر بِِه كُلُّنا،  رتُُكْم اأْم ُهْم، َفَهذا ُهَو ما نَُبشِّ اأنا الَِّذي َبشَّ

َوَهذا ما اآَمنُتْم بِِه.

َسُنقاُم ِمَن الَموت
ُر بِاأنَّ الَمِسيَح اُأِقيَم ِمَن الَموِت،  12لَِكْن ما ُدمنا نَُبشِّ

َفَكيَف َيُقوُل َبعٌض ِمَن الَِّذيَن َبيَنُكْم اإنَُّه لا تُوَجُد ِقياَمٌة 
ْن لَْم َتُكْن ُهناَك ِقياَمٌة لِلاأمواِت، َفَمعَنى  لِلاأمواِت؟ 13َفاإ
َهذا اأنَّ الَمِسيَح لَْم ُيَقْم ِمَن الَموِت. 14َواإْن كاَن َهذا 
َصِحيحاً َفاإنَّ ِرسالََتنا فاِرَغٌة، َواإيمانُُكْم فاِرٌغ. 15َونَُكوُن 
اهلِل  َعِن  نَشَهُد  َّنا  أن لِا اهلِل،  َعِن  كاِذبِيَن  شُهوداً  بَِهذا 
أمواُت لا  ْن كاَن الا اأنَُّه اأقاَم الَمِسيَح ِمَن الَموِت! 16َفاإ
َيُقوُموَن َحّقاً، َفاإنَّ الَمِسيَح لَْم َيُقْم ِمَن الَموِت! 17َواإْن 
لَْم َيُكِن الَمِسيُح َقْد قاَم ِمَن الَموِت، َيُكوُن اإيمانُُكْم 
باِطلاً، َوَخطاياكُْم لَْم تُغَفْر َبعُد، 18َوَيُكوُن الَِّذيَن ماتُوا 
ِفي الَمِسيِح َقْد َهَلُكوا. 19َواإْن كاَن َرجاُؤنا ِفي الَمِسيِح 
ُمرَتِبطاً بَِهِذِه الَحياِة َفَقط، َفَنحُن اأكَثُر النّاِس اسِتحقاقاً 

َفَقِة. لِلشَّ
20لَِكِن الَحِقيَقُة ِهَي اأنَّ الَمِسيَح َقْد قاَم بِالِفعِل ِمْن 

ُل َحصاِد الَِّذيَن ماتُوا. أ 21َفِبما  اأوَّ َبيِن الاأمواِت، َوُهَو 
أمواِت  اأنَّ الَموَت جاَء بِاإنساٍن، َكَذلَِك جاَءْت ِقياَمُة الا
اآَدُم،  َفَعَلُه  ما  بَِسَبِب  َيُموتُوَن  22الَجِميُع  نساٍن.  بِاإ
َوَكَذلَِك َيحيا الَجِميُع بَِسَبِب ما َفَعَلُه الَمِسيُح. 23لَِكْن 
: الَمِسيُح الَِّذي  ُيقاُم كُلُّ واِحٍد َحَسَب َترتِيِبِه الخاصِّ
ُل الَحصاِد، ثُمَّ الَِّذيَن َينَتُموَن اإلَى الَمِسيِح ِحيَن  ُهَو اأوَّ
الَمِسيُح  ُيَسلُِّم  ِحيَن  النِّهاَيُة،  َتاأْتِي  24ثُمَّ  ثانَِيًة.  َياأتِي 
ِرئاَسٍة  َيقِضَي َعَلى كُلِّ  اأْن  َبعَد  الاآِب،  الَمَلُكوَت هلِل 

ٍة تُقاِوُم اهلَل. َوُسلَطٍة َوقُوَّ
اهلُل  َيَضَع  اأْن  اإلَى  الَمِسيُح  َيملَُك  اأْن  َينَبِغي  25اإْذ 

بَِجَسٍد  الَموِت  ِمَن  قاَم  ِمْن  اأّوُل  َُّه  أن لا ماُتوا.   . . . ُل  أوَّ  20:15
أ 

ٍد. ُمَمجَّ

اأعداَءُه َتحَت َقَدَميِه. ب 26َوَسَيُكوُن الَموُت اآِخَر َعُدوٍّ 
الاأشياِء  اإنَّ: »كُلَّ  الِكتاُب  َيُقوُل  27اإْذ  َعَليِه.  ُيقَضى 
اُأخِضَعْت َتحَت َقَدَميِه.« َوِحيَن َيُقوُل الِكتاُب اإنَّ »كُلَّ 
الاأشياِء اُأخِضَعْت،« َفِمَن الواِضِح اأنَّ َهِذِه الاأشياَء لا 
َتشَمُل اهلَل الَِّذي اأخَضَع كُلَّ الاأشياِء لِلَمِسيِح. 28َوَبعَد 
هلِل  نَفسُه  الابُن  َفَسَيخَضُع  الاأشياِء،  كُلُّ  تُخَضَع  اأْن 
كُلَّ  اهلُل  َيُكوَن  لَِكي  الاأشياِء،  كُلَّ  لَُه  اأخَضَع  الَِّذي 

َشيٍء َبيَن الَجِميِع.
ُدوَن  َيَتَعمَّ الَِّذيَن  اُأولَِئَك  َيفَعلُُه  الَِّذي  َفما  29َواإلّا، 

ْن كاَن الَموَتى لا ُيقاُموَن ِمَن الَموِت،  َعِن الاأمواِت؟ َفاإ
ُدوَن َعنُهْم؟ 30َوما الَِّذي َيدَفُعنا نَحُن اإلَى  َفِلماذا َيَتَعمَّ
ُمواَجَهِة الَخَطِر ِفي كُلِّ َوقٍت؟ 31اإنِّي اُأواِجُه الَموَت كُلَّ 
خَوُة الَّذيَن اأفَتِخُر بُِكْم ِفي الَمِسيِح َيُسوَع  َيوٍم اأيُّها الاإ
ْن كُنُت َقْد حاَربُت ُوُحوشاً ِفي اأَفُسَس ِمْن  َربِّنا. 32َفاإ
اأجِل اأسباٍب َبَشِريٍَّة، َفما الَِّذي َكِسبُتُه ِمْن َوراِء َذلَِك؟ 
َّنا  أن َواإْن لَْم َيُكِن الَموَتى ُيقاُموَن، اإذاً »َفْلَناأْكُْل َونَشَرْب لِا

َغداً َسَنُموُت!« ج
وِء  السُّ »َفِرفاُق  اأَحٌد:  ُيِضلَُّكْم  بِاأْن  َتْسَمحوا  33لا 

َعقِلُكْم  اإلَى  34ُعوُدوا  الّصالَِحَة.«  الاأخلاَق  ُيفِسُدوَن 
ِمنُكْم مازاَل َيجَهُل  اإنَّ َبعضاً  اإْذ  الَخِطيَِّة،  َعِن  وا  َوكُفُّ

اهلَل. اأقُوُل َهذا لَِكي َتْخَجلُوا!

َجَسُد الِقياَمة
35لَِكْن ُربَّما َيساأُل اأَحُدكُْم، َكيَف ُيقاُم الاأمواُت؟ 

36يا جاِهُل،  لَُهْم؟«  َسَيُكوُن  الَِّذي  الَجَسِد  نَوُع  َوما 
37َفِعنَدما  لاً.  اأوَّ َيُمْت  لَْم  اإْن  َيحيا  لا  َتزَرُعُه  ما  اإنَّ 
َحبٍَّة  َد  ُمَجرَّ َبْل  ناِضَجًة،  نَبَتًة  َتزَرُع  لا  اأنَت  َتزَرُع، 
ِمَن  اآَخَر  نَوٍع  اأيَّ  اأْم  َقمٍح  َحبََّة  اأكانَْت  َسواٌء  عاِرَيٍة. 
الُحُبوِب. 38ثُمَّ ُيعطيها اهلُل َشكلاً َكما َيشاُء. َفُيعطي 
لُِكلِّ بِذَرٍة َشكَلها. 39َولَيَسْت كُلُّ الاأجساِم ُمَتماثَِلًة. 
ِجسٌم،  َولِلطُُّيوِر  ِجْسٌم،  َوللَحَيواناِت  ِجْسٌم،  َفللَبَشِر 
َواأجساٌم  َسماِويٌَّة  اأجساٌم  40َوُهناَك  ِجسٌم.  َولِلاأسماِك 
أْرِضيَِّة  ماِويَِّة َبهاٌء، َولِلاأجساِم الا اأْرِضيٌَّة. لِلاأجساِم السَّ

ب 25:15 تحت قدميه. من المزمور 6:8.

ج 32:15 فلنأكْل . . . نموت. من اإَشْعياء 13:22، 12:56.
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َولِلنُُّجوِم  َبهاٌء،  َولِلَقَمِر  َبهاٌء،  مِس  41لِلشَّ اآَخُر،  َبهاٌء 
َبهاٌء. َوَيخَتِلُف نَجٌم َعْن نَجٍم اآَخَر ِفي الَبهاِء.

42َهَكذا اأيضاً ِعنَدما ُيقاُم الاأمواُت. َفالَجَسُد الَِّذي 

َفلا  ُيقاُم  الَِّذي  الَجَسُد  اأّما  ُن،  َيَتَعفَّ أْرِض  الا ِفي  ُيدَفُن 
اأّما  َكراَمٍة،  ُدوَن  ُهَو  ُيدَفُن  الَِّذي  43الَجَسُد  َيموُت. 
الَجَسُد الُمقاُم َفَمِجيٌد. الَجَسُد الَِّذي ُيدَفُن َضِعيٌف، 
أْرِض َجَسٌد  . 44ما ُيدَفُن ِفي الا اأّما الَجَسُد الُمقاُم َفَقِويٌّ
. َوبِما اأنَّ ُهناَك اأجساداً  ، َوما ُيقاُم َجَسٌد ُروِحيٌّ يٌّ مادِّ
يًَّة، َفُهناَك اأيضاً اأجساٌد ُروِحيٌَّة. 45َيُقوُل الِكتاُب: مادِّ

ُل، اآَدُم، نَفساً َحيًَّة.« أ أوَّ نساُن الا   » صاَر الاإ

أِخيُر، َفهَو ُروٌح ُمْحٍي. 46لَْم  اأّما الَمِسيُح، اآَدُم الا
لاً،  اأوَّ اأَتى  الَِّذي  ُهَو  الطَِّبيِعيُّ  َبِل  لاً،  اأوَّ الرُّوِحيُّ  َياأِْت 
أْرِض َوُخِلَق  ُل ِمَن الا أوَّ نساُن الا . 47اأَتى الاإ ثُمَّ الرُّوِحيُّ
ماِء. 48َوالنّاُس  ِمَن التُّراِب، اأّما الثّانِي َفَقْد اأَتى ِمَن السَّ
َمخلُوقُوَن ِمْن تُراٍب، ِمثَل َذلَِك الَمخلُوِق ِمَن التُّراِب. 
. 49َوَكما  ماِويِّ ، َفِمثُل َذلَِك السَّ ماِويُّ عُب السَّ اأّما الشَّ
ُصوَرَة  اأيضاً  َسَنحِمُل   ، التُّرابيِّ َذلَِك  ُصوَرَة  َحَملنا 
خَوُة اإنَّ اأجساَدنا  . 50َواأنا اأقُوُل لَُكْم، اأيُّها الاإ ماِويِّ السَّ
لا  َكَذلَِك  اهلِل.  َمَلُكوَت  َتِرَث  اأْن  َتقِدُر  لا  أْرِضيََّة  الا
قابِلاً  لَيَس  ما  َيِرَث  اأْن  لِلَموِت  قابٌِل  ُهَو  ما  َيسَتِطيُع 

لِلَموِت.
51َساُأخِبُركُْم بَِهِذِه الَحِقيَقَة الَخِفيََّة: لَْن نَْرقَُد كُلُّنا 

ُرنا كُلَّنا ِفي لَحَظٍة، 52َبْل  ُرقوَد الَموِت، لَِكنَّ اهلَل َسُيَغيِّ
أِخيِر. اإْذ  ِفي َطرَفِة َعيٍن، ِعنَدما ُيسَمُع َصوُت الُبوِق الا
أمواُت َغيَر قابِِليَن لِلَموِت  ُت الُبوُق، َوَسُيقاُم الا َسُيَصوِّ
َينَبِغي  53اإْذ  َسُنَغيَُّر.  اأحياًء  الباِقيَن  َونَحُن  َبْعُد.  ِفيما 
َواأْن  فاِسداً،  لَيَس  ما  الفاِسُد  الَجَسُد  َهذا  َيلِبَس  اأْن 
َيلِبَس َهذا الَجَسُد القابُِل لِلَموِت ما لَيَس قابِلاً لِلَموِت. 
54َوِحيَن َيلِبُس َهذا الَجَسُد القابُِل لِلَموِت ما لَيَس قابِلاً 

ُق  َيَتَحقَّ َيفَنى،  لا  ما  الفانِي  الَجَسُد  َوَيلِبُس  لِلَموِت، 
الَمكُتوُب:

ة. من كتاب التكوين 7:2. أ 45:15 صار . . . حيَّ

اإَشْعياء 8:25   » ُهِزَم الَموُت.«  

55 » اأيَن يا َموُت انِتصاُرَك؟  
هوشع 14:13    َواأيَن يا َقْبُر لَدَغُتَك؟«  

ُة  َوقُوَّ اللَّدِغ!  َعَلى  قُدَرَتُه  الَموَت  تُعِطي  56َفالَخِطيَُّة 

كِر هلِل الَِّذي  ِريَعِة. 57لَِكْن كُلُّ الشُّ الَخِطيَِّة نابَِعٌة ِمَن الشَّ
ُيعِطينا النَّصَر ِفي َربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح.

خَوُة، َولا َتسَمُحوا لَِشيٍء بِاأْن  58اإذاً اثُبُتوا، اأيُّها الاإ

ُيَزحِزَحُكْم. َوَكرُِّسوا اأنُفَسُكْم لَِعَمِل الرَّبِّ بَِشكٍل كاِمٍل، 
لِاأنَُّكْم َتعَلُموَن اأنَّ َعَمَلُكْم ِفي الرَّبِّ لا َيِضيُع.

عاِت ِللُمؤِمِنين َبرُّ َجمُع التَّ

اهلِل 16  لَِشعِب  الُمساَعداِت  َجمِع  بَِشاأِن  اأّما 
ِس، َفاعَملُوا َكما قُْلُت لِلَكنائِِس ِفي  الُمَقدَّ
ِل ِمْن كُلِّ اُأسُبوٍع، َعَلى كُلِّ  أوَّ َغلاِطيََّة: 2ِفي الَيوِم الا
َفَيِتمُّ  َيكِسُبُه،  ِمّما  َشيئاً  جانِباً  َيَضَع  اأْن  ِمنُكْم  واِحٍد 
َخْزنُُه لَِكي لا َيُكوَن ُهناَك َجمُع ماٍل ِعنَد ُحُضوِري. 
َرسائَِل  َمَع  َتختاُروَن،  َمْن  َساُأرِسُل  اأحُضُر،  3َوِعنَدما 

َتوِصَيٍة، لَِيحِملوا َعطاياكُْم اإلَى الُقدِس. 4َواإذا َبدا ُمِفيداً 
اأْن اأْذَهَب اأنا اأيضاً، َفَسَيذَهُبوَن َمِعي.

ُخَطُط ُبوُلس
5َساآتِي اإلَيُكْم َبعَد اأْن اأُمرَّ َعبَر َمكُدونِيًَّة، َفاأنا اُأَخطُِّط 

َمِن، َبْل  لِلُمُروِر َعبَرها. 6ُربَّما َبِقيُت َمَعُكْم َفتَرًة ِمَن الزَّ
تاَء ِعنَدكُْم، لَِكي َتَتَمكَُّنوا ِمْن اإعانَِتي  ُربَّما اأقِضي الشِّ
اأْن  اُأِريُد  لا  7َواأنا  ُوجَهِتي.  كانَْت  َمهما  َفِر  السَّ َعَلى 
اأُزوَركُْم ِزياَرًة عابَِرًة. اإْذ اأرُجو اأْن اأقِضَي َمَعُكْم َبعَض 
الَوقِت، اإْن َسَمَح الرَّبُّ بَِذلَِك. 8َوَساأبَقى ِفي اأَفُسَس 
واِسٌع  باٌب  لَِي  انَفَتَح  9َفَقِد  الَخمِسيَن.  ِعيِد  َحتَّى 

لِلِخدَمِة الَفّعالَِة، َوُهناَك َكِثيُروَن ُيقاِوُمونَِني.
10َوِعنَدما َيِصُل تِيُموثاُوُس اإلَيُكْم، َفاحِرُصوا َعَلى 

اأْن َيشُعَر بِالّراَحِة َبيَنُكْم. َفُهَو َيعَمُل َعَمَل الرَّبِّ ِمثِلي. 
َطِريِقِه  ِفي  اأرِسلُوُه  َبْل  باْسِتهانٍَة،  اأَحٌد  ُيعاِمْلُه  11َفلا 

خَوِة في انِتظاِرِه.  . َفاأنا َوباِقي الاإ بَِسلاٍم لَِكي َياأْتَِي اإلَيَّ
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ٍة َعَلى ِزياَرتُِكْم َمَع  عُتُه بُِقوَّ 12اأّما اأخونا اأُبلُّوُس، َفَقْد َشجَّ

آَن،  خَوِة. لَِكْن لَْم َتُكْن َمِشيَئُة اهلِل اأْن َياأْتَِي اإلَيُكُم الا الاإ
َوَسَياأْتِي اإلَيُكْم َمَتى َوَجَد فُرَصًة.

الخاِتَمة
كُونُوا  اإيمانُِكْم.  ِفي  اثُبُتوا  ِظيَن،  ُمَتَيقِّ 13كُونُوا 

َتعَملُونَُه  ما  كُلَّ  14َواْعَملُوا  اأقِوياَء.  كُونُوا  ُشجعاناً. 
بَِمَحبٍَّة.

ُل  15اأنُتْم َتعِرفُوَن َبيَت اسِتيفانُوَس، َوَتعِرفُوَن اأنَُّهْم اأوَّ

اأنُفِسِهْم  َعَلى  اأَخُذوا  َواأنَُّهْم  اأخائِيََّة،  ِفي  ِخدَمِتي  َثَمِر 
َمسُؤولِيََّة ِخدَمِة َشعِب اهلِل الُمَقدَِّس. لَِهذا اأطلُُب اإلَيُكْم 
خَوُة، 16اأْن َتخَضُعوا لِِقياَدِة ِمثِل َهُؤلاِء النّاِس،  اأيُّها الاإ
. َولُِكلِّ َمْن َينَضمُّ اإلَى الَعَمِل َوالِخدَمِة ِمْن اأجِل الرَّبِّ

َوفُْرتُوناتُوَس  اسِتيفانُوَس  لُِوُجوِد  َمسُروٌر  17اأنا 

وا َمكانَُكْم ِفي ِغيابُِكْم. 18َوَقْد  َُّهْم َسدُّ أن َواأخائِيُكوَس، لِا
ُروا ِمثَل َهُؤلاِء. اأنَعُشوا ُروِحي َواأرواَحُكْم اأيضاً. َفَقدِّ

اأِكيلا  اأِسّيا.  ُمقاَطَعِة  َكنائُِس  َعَليُكْم  19تَُسلُِّم 

َوبِِريْسِكّلا َوالَكِنيَسُة الَِّتي َتجَتِمُع ِفي َبيِتِهما، ُيَسلُِّموَن 
كُلُّ  َعَليُكْم  20ُيَسلُِّم   . الرَّبِّ ِفي  حاّراً  َسلاماً  َعَليُكْم 

َسٍة. خَوِة. َسلُِّموا َبعُضُكْم َعَلى َبعٍض بُِقبَلٍة ُمَقدَّ الاإ
21َوَهِذِه َتِحيٌَّة ِمنِّي اأنا ُبولَُس اأكُتُبها بَِخطِّ َيِدي:

! 22َملُعوٌن كُلُّ َمْن لا ُيِحبُّ الرَّبَّ
ماران اآثا. أ

23لَِتُكْن َمَعُكْم نِعَمُة الرَّبِّ َيُسوَع.

24َمَحبَِّتي اإلَيُكْم َجِميعاً ِفي الَمِسيِح َيُسوَع.

». أرامّية تعني »تعاَل يا ربُّ أ 22:16 ماران آثا. عبارة بِالّلغة الا
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