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ُكورنثُوس إلَى الُأولَى ُ الرِّسالَة
التجاري بالاِزدهار أخائية، مقاطعة عاصمة كورنثوس، مدينة اسم اقترن
وهي فيها، الـكنيسة أن ويبدو المنحطة. ة َّ باحي وبالِإ والفكري، والحضاري
إذ باحية، الِإ هذه إليها تسربت قد الأصل، وثنيِّي مهتدين من ً غالبا مؤَلفة
ة َّ أخلاقي ونجاسة خُلوي، عائلة يق طر عن خبره الرسول بلغ شقاق فيها كان
بعشاء الاحتفال في وتجاوزات الوثنيين، لدى المؤمنين بين ودعاوَى فادحة،
المواهب لبعض استخدام وإساءة ية، الجمهور العبادة في وفوضى الرب،
الزواج مسائل حول وجدال النساء، بعض لدى ُّط التسل إلى وميل الروحية،
القيامة. ومسألة المواهب وممارسة كالعطاء الأخرى ة َّ الـكنسي الأمور وبعض
الِإصلاحية الرسالة هذه كورنثوس في المسيحية الجماعة إلى الرسول فكتب
العقائد، من بكثير المختصة المسيحية التعاليم فيها يؤكد و الشاذة، حالتها لعلاج
باعتبارها ية سماو كجالية العالم في الـكنيسة وجود إلى ً مشيرا اللائق، وبالسلوك
المسيح، لرأسها وشهادتها العالم عن انفصالها ضرورة يستدعي مما المسيح، جسد
مجيدة بالفعل فتصير أخيراً، برأسها والالتحام القيامة مصيرها أّن وبخاصة
أحسن الله رتبه وقد الروح يسكنه الذي الله هيكل الآن هي بينما مقدسة،
خاصة مواهب من ً انطلاقا ُمَارَُس ت معينة ونشاطات ً نظاما له وحدد ترتيب
الرسول يستوفي التي المواهب ومن الفضائل. تاج بالمحبة ً بعضا بعضها تكمل
من الرسالة تخلو ولا والتنبؤ. مجهولة بلغاٍت التكلم ممارستها، وتحديد شرحها

تكشفها. التي الثمينة الحقائق عن فضلا هامة عملية إرشادات
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الَأِخ وَمَِن اللهِ، ِ بِمَِشيئَة ِّ الْمَْدعُو يَسُوعَ، الْمَِسيِح رَُسوِل بُولَُس، مِْن ١
فِي ُسوا تَقَّدَ الَّذِيَن ِإلَى ُكورِنْثُوَس، ِ مَدِينَة فِي ِ الله ِ َكنِيسَة ِإلَى ٢ ُسوْستَانِيَس،
يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر بِاسِْم يَْدعُونَ الَّذِيَن جَمِيِع وَِإلَى الْقِّدِيِسينَ؛ يَن، ِّ الْمَْدعُو يَسُوعَ، الْمَِسيِح
ِ الله مَِن ُ لاَم وَالّسَ ُ النِّعْمَة لـَكُمُ لِتَكُْن ٣ وَلَنَا. لَهُْم ً َبّا ر مَكَاٍن كُّلِ فِي الْمَِسيِح
ِ الله ِ نِعْمَة وَعَلَى دَائِماً، ـِكُْم َأجْل مِْن َ الله ُ َأْشكُر ِإنِّي ٤ الْمَِسيِح! يَسُوعَ ّبِ َّ وَالر َأبِينَا
كُّلِ فِي شَْيءٍ، كُّلِ فِي َ َأْغنِيَاء ْ صِرْتُم قَْد ِ فَبِه ٥ يَسُوعَ. الْمَِسيِح فِي لـَكُْم ِ بَة الْمَوْهُو
كُْم َّ ِإن ى َّ َحت ٧ الْمَِسيِح. ُ شَهَادَة فِيكُْم خَْت تَرَّسَ مَا بِمِْقدَارِ ٦ مَعْرِفَةٍ، وَكُّلِ كَلاٍَم،
عَلَناً. الْمَِسيِح يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر ُظهُورَ عُونَ َّ تَتَوَق فِيمَا ٍ مَوْهِبَة ةِ َّ َأي ِإلَى بَعْدُ َتحْتَاُجونَ َ لا
ِنَا ّ َب ر يَوِْم فِي عَيٍْب َ بِلا تَكُونُوا ى َّ َحت ِ النِّهَايَة ِإلَى ِتِينَ ثَاب َسيَْحفَظُكُْم ُ نَْفسُه َ وَهُو ٨
ِنَا. ّ َب ر يَسُوعَ ِ ابْنِه مََع ِ رِكَة َّ الش ِإلَى دَعَاكُْم وَقَْد َأمِيٌن، َ الله فَِإّنَ ٩ الْمَِسيِح. يَسُوعَ
َمِيعِكُْم ِلج يَكُونَ َأْن الْمَِسيِح يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر بِاسِْم ُأنَاِشدُكُْم الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ نِي َّ َأن عَلَى ١٠
دِي مُوَحَّ ً جَمِيعا ُكونُوا مَا َّ وَِإن انْقِسَاٍم. َأّيُ بَيْنَكُْم يَكُونَ َ لا وََأْن وَاِحدٌ َصوٌْت
َأّنَ خُلُوِي، ِ عَائِلَة لِسَاِن عَلَى يَاِإْخوَتِي، عَنْكُْم، َلَغَنِي ب فَقَْد ١١ ْأِي. َّ وَالر ِ الْفِكْر
وَآخَرُ: بُولَُس« مََع »َأنَا يَقُوُل: مِنْكُْم ً وَاِحدا َأّنَ َأْعنِي ١٢ ِخلاَفَاٍت. بَيْنَكُْم
الْمَِسيِح.« مََع »َأنَا وَآخَرُ: بُْطرَُس«، مََع »َأنَا وَآخَرُ: ُّوَس«، َأبُل مََع »َأنَا
ْدتُمْ؟ تَعَمَّ بُولَُس بِاسِْم َأْو ـِكُْم، لَأجْل ُصلَِب بُولَُس َأّنَ َأْم الْمَِسيُح؟ َأ َّ َتجَز فَهَْل ��
َ لا ى َّ َحت ١٥ وَغَايُوَس، يْسبُوَس ِ كِر َ غَيْر ً َأحَدا مِنْكُْم ُأعَمِّْد لَْم لَأنِّي َ الله ُ َأْشكُر ١٤
اْستِفَانَاَس، َ عَائِلَة ً َأيْضا ْدُت َّ عَم َأنِّي وَمََع ١٦ ْدتُمْ. تَعَمَّ بِاْسمِي كُْم َّ ِإن َأحَدٌ يَقُوَل
بَْل لُأعَمِّدَ، َ لا َأْرَسلَنِي قَْد الْمَِسيَح فَِإّنَ ١٧ غَيْرَهُْم. ً َأحَدا ْدُت َّ عَم َأنِّي ُ َأذْكُر َ فَلا
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الْمَِسيِح َصلِيُب َ يَِصير َّ لِئَلا الْكَلاَِم، ِ ِحْكمَة عَلَى مُعْتَمِدٍ َ غَيْر بِالِإْنجِيِل، َ لُأبَشِّر
عِنْدَنَا، ا وََأمَّ الْهَالـِِكينَ؛ عِنْدَ ٌ َجهَالَة لِيِب بِالّصَ َ الْبِشَارَة لَأّنَ ١٨ نَْفٍع. َ بِلا ُ ه َّ كََأن
اْلحَُكمَاءِ َ ِحْكمَة ِيدُ »َسُأب ُكتَِب: قَْد ُ ه َّ فَِإن ١٩ اللهِ. ُ قُْدرَة فَهَِي ِصينَ، َّ الْمُخَل َنحُْن
الْمُجَادُِل وََأيَْن الْبَاِحُث؟ وََأيَْن اْلحَِكيمُ؟ َأيَْن ِإذَْن، ٢٠ الْفُهَمَاءِ«! فَْهمَ يُل وَُأزِ
فِي الْعَالَمَ، َأّنَ فَبِمَا ٢١ َجهَالَةً؟ الْعَالَِم هَذَا َ ِحْكمَة ُ الله يُْظهِرِ َألَْم مَاِن؟ َّ الز هَذَا فِي
ِ ِبجَهَالَة ُيخَلَِّص َأْن ُ الله سُرَّ فَقَْد اْلحِْكمَةِ، يِق َطرِ عَْن َ الله يَعْرِِف لَْم اللهِ، ِ ِحْكمَة
عَِن يَْبحَثُونَ ِيِّينَ وَالْيُونَان آيَاٍت، يَْطلُبُونَ الْيَهُودَ ِإّنَ ِإْذ ٢٢ يُؤْمِنُونَ. الَّذِيَن ِ الْبِشَارَة
الْيَهُودِ عِنْدَ ً عَائِقا يُشَّكُِل ا َّ مِم باً، مَْصلُو بِالْمَِسيِح ُ نُبَشِّر َنحُْن نَا َّ وَلـِكن ٢٣ اْلحِْكمَةِ.
ِيِّينَ، الْيُونَان َأوِ الْيَهُودِ مَِن ٌ َسوَاء يَن، ِّ الْمَْدعُو عِنْدَ ا وََأمَّ ٢٤ الُأمَِم؛ عِنْدَ ً وََجهَالَة
مَِن َأحْكَمُ ِ الله »َجهَالَةَ« لَأّنَ ذَلَِك ٢٥ اللهِ. ُ وَِحْكمَة اللهِ ُ قُْدرَة َ هُو الْمَِسيَح فَِإّنَ
هَا َأّيُ دَْعوَتِكُْم مِْن َ الْعِبْرَة خِذُوا فَاّتَ ٢٦ الْبَشَرِ. مَِن َأقْوَى ِ الله »َضعَْف« َ و الْبَشَرِ،
مَِن َكثِيرُونَ َ وَلا ةً، َّ ي بَشَرِ ً ِحْكمَة اْلحَُكمَاءِ مَِن َكثِيرُونَ بَيْنَكُْم فَلَيَْس الِإْخوَةُ:
جَاهٌِل َ هُو مَا اْختَارَ قَدِ َ الله ِإّنَ بَْل ٢٧ بَلاَءِ. ُّ الن مَِن َكثِيرُونَ َ وَلا يَن، الْمُْقتَدِرِ
لِيُْخِجَل الْعَالَِم فِي َضعِيٌف َ هُو مَا ُ الله َ اْختَار وَقَدِ اْلحَُكمَاءَ. لِيُْخِجَل الْعَالَِم فِي
ْأِن، الّشَ َ وَعَدِيم ً ًوَُمحْتَقَرا وَِضيعا الْعَالَِم فِي كَانَ ُمَا الله اْختَارَ وَقَدِ ٢٨ يَن. الْمُْقتَدِرِ
ِ الله وَبِفَْضِل ٣٠ اللهِ. َأمَامَ بَشَرٍ َأّيُ َ يَْفتَِخر َ لا ى َّ َحت ٢٩ َشْأٌن، ُ لَه مَا يَل لِيُزِ
ً وَقَدَاَسة ً وَبِرّا ِ الله مَِن ً ِحْكمَة لَنَا ُجعَِل الَّذِي يَسُوعَ الْمَِسيِح فِي مَقَامٌ لـَكُْم َ َصار

َاُب. الْكِت قَاَل ِا َكم ، ّبِ َّ بِالر ْ فَلْيَْفتَِخر افْتََخرَ، مَِن ِإّنَ ى َّ َحت ٣١ وَفِدَاءً،
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٢
ِجئُْت مَا اللهِ، َ شَهَادَة لـَكُْم لُأعْلَِن ِإلَيْكُْم ِجئُْت ا َّ لَم الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ وََأنَا، ١
يَسُوعَ َّ ِإلا بَيْنَكُْم ً َشيْئا َأْعرَِف َّ َألا ً عَازِما ُكنُْت ِإْذ ٢ اْلحِْكمَةِ. َأوِ الْبَلِيِغ بِالْكَلاَِم
عِْف الّضَ مَِن حَالَةٍ فِي عِنْدَكُْم ُكنُْت وَقَْد ٣ باً. مَْصلُو ُ َأْعرِفَه وََأْن الْمَِسيَح،
بِكَلاَِم الِإقْنَاِع عَلَى وَتَبِْشيرِي كَلاَِمي يَقُْم وَلَْم ٤ َكثِيرِ. ـْ ال وَالاْرتِعَادِ وَاْلخَوِْف
يمَانُكُْم، ِإ َس يَتََأّسَ لـِكَْي وَذلَِك ٥ وَالْقُْدرَةُ. وُح ُّ الر ُ يُعْلِنُه مَا عَلَى بَْل اْلحِْكمَةِ،
بِهَا مُ َّ نَتَكَل ً ِحْكمَة لَنَا َأّنَ عَلَى ٦ اللهِ. ِ قُْدرَة عَلَى بَْل اِس، َّ الن ِ ِحْكمَة عَلَى َ لا
الْعَالَِم هَذَا رُؤََساءِ مِْن َ وَلا الْعَالَِم هَذَا مِْن لَيْسَْت ٌ ِحْكمَة هَا وَلـَِكنَّ الْبَالِغِينَ. بَيْنَ
َّتِي ال ِ بَة الْمَْحُجو ِ اْلحِْكمَة تِلَْك ةِ، َّ ي السِّرَّ ِ الله ِ ِبحِْكمَة مُ َّ نَتَكَل نَا َّ ِإن بَْل ٧ ائِلِينَ. َّ الز
مِْن َأحَدٌ يَعْرِفْهَا لَْم ٌ ِحْكمَة وَِهيَ ٨ َمجْدِنَا لَأجِْل هُورِ الدُّ قَبَْل هَا فََأعَّدَ ُ الله َسبََق
ِمَا ل ً وَفْقا وَلـَِكْن، الْمَجْدِ! رَّبَ َصلَبُوا لَمَا ٩ عَرَفُوهَا، فَلَوْ الْعَالَِم. هَذَا رُؤََساءِ
بَشَرٍ بَاِل عَلَى ْ َيخْطُر وَلَْم ُأذٌُن، ِ بِه تَْسمَْع وَلَْم عَيٌْن، ُ تَرَه لَْم مَا »ِإّنَ ُكتَِب:
وَح ُّ الر فَِإّنَ وِح. ُّ بِالر ذَلَِك لَنَا َكشََف َ الله وَلـَِكّنَ ١٠ ُحِبِّيهِ«! لِم ُ الله ُ ه َأعَّدَ قَْد
الِإنْسَاِن فِي مَا يَعْرُِف اِس َّ الن مَِن فَمَْن ١١ اللهِ. َأعْمَاَق ى َّ َحت شَْيءٍ، كُّلَ ى َّ يَتَقَص
َّ ِإلا َأحَدٌ ُ يَعْرِفُه َ لا ً َأيْضا ِ الله فِي مَا فَِإّنَ وَكَذلَِك فِيهِ؛ الَّذِي الِإنْسَاِن رُوُح َّ ِإلا
اللهِ، مَِن الَّذِي وَح ُّ الر بَِل الْعَالَِم رُوَح َ لا نِلْنَا فَقَْد َنحُْن ا وََأمَّ ١٢ اللهِ. رُوُح
َ لا الُأمُورِ ِ بِهَذِه مُ َّ نَتَكَل وََنحُْن ١٣ اللهِ. قِبَِل مِْن لَنَا وُهِبَْت َّتِي ال َ الُأمُور لِنَعْرَِف
يَن ِ مُعَبِّر الْقُدُُس، وُح ُّ الر ُ يُعَلِّمُه كَلاٍَم فِي بَْل ةُ، َّ ي الْبَشَرِ ُ اْلحِْكمَة ُ تُعَلِّمُه كَلاٍَم فِي
َ لا وِحيِّ ُّ الر َ غَيْر الِإنْسَانَ َأّنَ َ غَيْر ١٤ ةٍ. َّ رُوِحي بِوََسائَِل ةِ َّ وِحي ُّ الر اْلحَقَائِِق عَِن
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تَمْيِيزَهَا لَأّنَ يَعْرِفَهَا َأْن يَْستَطِيُع َ وَلا َجهَالَةً، يَعْتَبِرُهَا ِإْذ ِ الله رُوِح ُأمُورَ ُل َّ يَتَقَب
شَْيءٍ، كُّلَ ُ ُمَيِّز ي َ فَهُو ، وِحيُّ ُّ الر الِإنْسَانُ ا َأمَّ ١٥ . رُوِحيٍّ ِحّسٍ ِإلَى َيحْتَاُج مَا َّ ِإن
ا وََأمَّ يُعَلِّمُهُ؟ وَمَْن ؟« ّبِ َّ الر َ فِكْر عَرََف »مَْن ُ ه َّ فَِإن ١٦ َأحَدٍ. مِْن فِيهِ ُيحْكَمُ َ وَلا

الْمَِسيِح! ُ فِكْر فَلَنَا َنحُْن،
٣

رُوِحيِّينَ، بِاْعتِبَارِكُْم ُأكَلِّمَكُْم َأْن َأْستَطـِـْع لَْم الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ َأنِّي، عَلَى ١
َ عَام الّطَ َ لا ً لَبَنا َأْطعَْمتُكُْم قَْد ٢ الْمَِسيِح. فِي ً وََأْطفَالا َجسَدِيِّينَ بِاْعتِبَارِكُْم بَْل
يَن. قَادِرِ ُ غَيْر الآنَ ى َّ َحت كُْم َّ ِإن بَْل عَلَيْهِ، يَن قَادِرِ تَكُونُوا لَْم كُْم َّ لَأن ، الْقَوِّيَ
َ َأفَلا )وَانْقِسَامٌ(، وَِخَصامٌ َحسَدٌ بَيْنَكُْم فَمَادَامَ َجسَدِيِّينَ. ْ مَازِلْتُم َّكُْم فَِإن ٣
مََع »َأنَا يَقُوُل: َأحَدُكُْم وَمَادَامَ ٤ لِلْبَشَرِ؟ ً وَفْقا وَتَْسلـُكُونَ َجسَدِيِّينَ تَكُونُونَ
بُولُُس؟ َ هُو فَمَْن ٥ َجسَدِيِّينَ؟ َتَكُونُونَ َأفَلا ُّوَس«، َأبُل مََع »َأنَا وَآخَرُ: بُولَُس«،
عَلَى ّبُ َّ الر َأنْعَمَ َكمَا َأيْدِيهِمَا، عَلَى ْ آمَنْتُم خَادِمَاِن فَقَْط هُمَا ِإّنَ وُس؟ ُّ َأبُل َ هُو وَمَْن
الْغَارُِس فَلَيَْس ٧ َأنْمَى. َ الله وَلـَِكّنَ َسقَى؛ ُّوُس وََأبُل غَرَْسُت َأنَا ٦ مِْنهُمَا. كُّلٍ
َأّنَ َّ ِإلا َسوَاءٌ. اقِي وَالّسَ فَالْغَارُِس ٨ . َّ ُّمُو الن يُعْطِي الَّذِي ُ الله بَِل اقِي، َالّسَ ًوَلا َشيْئا
عِنْدَ ً مَعا عَامِلُونَ ً جَمِيعا َنحُْن نَا َّ فَِإن ٩ تَعَبِهِ. ِإلَى ِ بِالنِّْسبَة ُ ُأْجرَتَه َسيَنَاُل مِْنهُمَا كُلًّا
وََضعُْت لِي، ِ بَة الْمَوْهُو ِ الله ِ نِعْمَة وَِبحَسَِب ١٠ اللهِ. ُ ِنَاء وَب ِ الله َحْقُل ْ وََأنْتُم اللهِ،
وَاِحدٍ كُّلُ لِيَنْتَبِهْ وَلـَِكْن، عَلَيْهِ. يَبْنِي وَغَيْرِي الْمَاهِرُ، ُ اء َّ الْبَن يَْفعَُل َكمَا الَأَساَس
ِإلَى ِ بِالِإَضافَة َ آخَر ً َأَساسا َأحَدٌ يََضَع َأْن ً مُمْكِنا فَلَيَْس ١١ عَلَيْهِ. يَبْنِي َكيَْف
الَأَساِس هَذَا عَلَى َأحَدٌ بَنَى فَِإْن ١٢ الْمَِسيُح. يَسُوعُ َ وَهُو الْمَوُْضوِع، الَأَساِس
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وَاِحدٍ كُّلِ فَعَمَُل ١٣ وَقَّشاً، ً وَعُْشبا ً َخشَبا َأْو يمَةً، ِ كَر ً وَِحجَارَة ً ة وَفِّضَ ً ذَهَبا
تَمْتَِحُن وََسوَْف نَاٍر، فِي َسيُعْلَُن الَّذِي ُ الْيَوْم ذَلَِك ُ يُْظهِرُه ِإْذ ً عَلَنا َسيَنَْكِشُف
الَأَساِس، عَلَى ُ بَنَاه الَّذِي ُ عَمَلُه بَقَِي فَمَْن ١٤ وَاِحدٍ. كُّلِ عَمَِل َ قِيمَة ُ ار َّ الن
كَمَْن وَلـِكْن َسيَخْلُُص؛ َ هُو ُ ه َّ َأن َّ ِإلا َيخْسَرُ، عَمَلُهُ، احْتَرََق وَمَِن ١٥ َأْجراً. يَنَاُل
فِيكُْم؟ َساِكٌن ِ الله رُوَح وََأّنَ ِ الله هَيْكَُل َّكُْم َأن تَعْرِفُونَ َ َألا ١٦ ارِ. َّ الن فِي ُّ يَمُر
َ وَهُو ٌس، مُقَّدَ ِ الله هَيْكََل لَأّنَ اللهُ، ُ يُدَمِّرُه اللهِ، هَيْكََل َأحَدٌ رَ دَمَّ فَِإْن ١٧
ً حَِكيما ُ نَْفسَه بَيْنَكُْم َأحَدٌ َظّنَ ِإْن نَْفسَهُ! مِنْكُْم َأحَدٌ َيخْدَعَ َأْن حَذَارِ ١٨ َأنْتُمْ.
هَذَا َ ِحْكمَة فَِإّنَ ١٩ ًَحّقاً. حَِكيما َ لِيَِصير »جَاهِلاً« فَلْيَصِرْ الْعَالَِم، هَذَا بِمَقَايِيِس
بِمَكْرِهِْم« َ اْلحَُكمَاء ُمِْسُك ي ُ ه َّ »ِإن ُكتَِب: قَْد ُ ه َّ فَِإن اللهِ. نَظَرِ فِي ٌ َجهَالَة ِهيَ الْعَالَِم
َ لا ِإذَْن، ٢١ بَاطِلَةٌ«! هَا َأّنَ يَعْرُِف وَ اْلحَُكمَاءِ َأفْكَارَ ُ يَعْلَم ّبُ َّ »الر وََأيْضاً: ٢٠
بُْطرُُس َأْم وُس ُّ َأبُل َأْم َأبُولُُس ٢٢ لـَكُْم، َ هُو شَْيءٍ كُّلَ لَأّنَ بِالْبَشَرِ، َأحَدٌ ْ يَْفتَِخر
هَا ُّ كُل الُأمُورُ ِ هَذِه الْمُْستَْقبَُل: َأِم ُ َاضِر اْلح َأِم الْمَوُْت َأِم ُ َيَاة اْلح َأِم ُ الْعَالَم َأِم

لِلهِ. وَالْمَِسيُح لِلْمَِسيِح، ْ وََأنْتُم ٢٣ لـَكُْم،
٤

اللهِ. َأسْرَارِ عَلَى َ وَوُكَلاَء لِلْمَِسيِح ً اما خُّدَ بِاْعتِبَارِنَا اُس َّ الن ِإلَيْنَا ْ فَلْيَنْظُر ١
ا َأمَّ ٣ َأمِيناً. مِْنهُْم كُّلٌ يُوجَدَ َأْن شَْيءٍ، كُّلِ قَبَْل الْوُكَلاَءِ، مَِن وَالْمَْطلُوُب ٢
ةٍ. َّ ي بَشَرِ ٍ َمحْكَمَة قِبَِل مِْن َأْو ـِكُْم قِبَل مِْن فِيَّ اْلحُْكمُ َّ يَتِم َأْن َ هُو ِ بِه ُّ َأهْتَم مَا فََأقَّلُ َأنَا،
وَلـَِكنِّي بِشَْيءٍ، يُؤَنِّبُنِي َ لا َضمِيرِي فَِإّنَ ٤ نَْفسِي. عَلَى َأحْكُمُ لَْسُت بِذَاتِي َأنَا بَْل
ِإذَْن، ٥ . ّبُ َّ الر َ هُو فِيَّ َيحْكُمُ الَّذِي فَِإّنَ نَْفسِي. ِ ير لِتَبْرِ ذَلَِك عَلَى َأْعتَمِدُ لَْسُت
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عَلَى ورَ ُّ الن َسيُسَلُِّط الَّذِي ّبُ َّ الر يَرِْجــُع َمَا َيْث ر الَأوَاِن، قَبَْل شَْيءٍ فِي َتحْكُمُوا َ لا
كُّلُ يَنَاُل عِنْدَئِذٍ الْقُلُوِب، اِت َّ ِي ن يَْكِشُف وَ الآنَ، ُ لاَم الّظَ َيحُْجبُهَا َّتِي ال الَأْشيَاءِ
نَْفسِي ْمُت قَّدَ الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ َسبََق، فِيمَا ٦ اللهِ! عِنْدِ مِْن الْمَْدِح مَِن ُ ه َحّقَ وَاِحدٍ
ُكتَِب، قَْد مَا فَوَْق بَِأفْكَارِكُْم َُتحَلِّقُوا لا َأْن ا َّ مَن مُوا َّ لِتَتَعَل ًلـَكُْم، يَضاحا ِإ وَس ُّ وََأبُل
وََأّيُ غَيْرِكَ؟ عَْن ً مُتَمَيِّزا َجعَلََك فَمَْن ٧ ًلَأحَدٍ. با ُّ َتحَز َ الآخَر ُ َأحَدُكُم َ َيُفَاِخر فَلا
تَتَبَاهَى فَلِمَاذَا َأخَْذَت، قَْد وَمَادُْمَت هِبَةً؟ ُ َأخَْذتَه قَْد تَكُْن لَْم لََك ا َّ مِم شَْيءٍ
ا! َّ عَن ْ يْتُم َّ ًوََتخَل مُلُوكا ْ صِرْتُم قَْد اْغتَنَيْتُمْ! وَقَدِ ْ َشبِعْتُم قَْد كُْم َّ ِإن ٨ تَْأخُْذ؟ لَْم َك َّ كََأن
عَرََضنَا، َ الله َأّنَ َأرَى فَِإنِّي ٩ الْمُلِْك! فِي مَعَكُْم فَنَْشتَرِكَ ً َحّقا مُلُوكٌ لَيْتَكُْم وَيَا
ً مَعْرِضا صِرْنَا نَا َّ لَأن بِالْمَوِْت، عَلَيْنَا َمحْكُومٌ ُ ه َّ كََأن الْمَوِْكِب ِ آِخر فِي ُسَل، ُّ الر َنحُْن
ُ حَُكمَاء ْ وََأنْتُم الْمَِسيِح، َأجِْل مِْن ُ ُجهَلاَء َنحُْن ١٠ مَعاً. وَالْبَشَرِ ِ َئِكَة لِلْمَلا لِلْعَالَِم،
فَمَازِلْنَا ١١ مُهَانُونَ. وََنحُْن مُونَ َّ مُكَر ْ َأنْتُم يَاءُ. َأقْوِ ْ وََأنْتُم ُ ُضعَفَاء َنحُْن الْمَِسيِح. فِي
وَُنجْهِدُ ١٢ مَْأوَى لَنَا وَلَيَْس ُلْطَمُ وَن وَنَعْرَى وَنَعْطَُش، َنجُوعُ ِ اعَة الّسَ ِ هَذِه ى َّ َحت
فَنَْحتَمُِل وَلِلاْضطِهَادِ فَنُبَارِكُ، ِ لِلِإهَانَة ُض َّ نَتَعَر بَِأيْدِينَا. غِْل الّشُ فِي َأنْفُسَنَا
َ لا ١٤ وَمَازِلْنَا! َمِيِع، اْلج ِ وَنُفَايَة الْعَالَِم كََأقْذَارِ صِرْنَا فَنُسَالِمُ. ْجرِيحِ َّ وَلِلت ١٣
فَقَْد ١٥ اءَ. َّ الَأِحب َأْولاَدَِي بِاْعتِبَارِكُْم ُأنَبِّهُكُْم بَْل لـَكُْم، ً َتخِْجيلا هَذَا َأْكتُُب
ُ آبَاء لـَكُْم لَيَْس وَلـِكْن الْمَِسيِح، فِي الْمُرِْشدِيَن مَِن آلاٍف ُ عَشَرَة لـَكُْم يَكُونُ
ِإذَْن فََأْدعُوكُْم ١٦ بِالِإْنجِيِل. يَسُوعَ الْمَِسيِح فِي وَلَدْتُكُْم َأنَا لَأنِّي َكثِيرُونَ!
َبِيَب اْلح ابْنِي تِيمُوثَاوَُس، ِإلَيْكُْم َأْرَسلُْت ِ عَيْنِه بَِب الّسَ لِهَذَا ١٧ بِي. الاقْتِدَاءِ ِإلَى
فِي بِهَا ُ ُأعَلِّم َكمَا الْمَِسيِح فِي لُوِك الّسُ فِي بِطُرُقِي يُذَكِّرُكُْم َ فَهُو ، ّبِ َّ الر فِي الَأمِينَ
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ِإلَيْكُْم َ آتِي لَْن َأنِّي وا ُّ َظن مِنْكُْم ً بَعْضا فَِإّنَ ١٨ َائِِس. الْكَن جَمِيِع فِي مَكَاٍن كُّلِ
ُ فََأْختَبِر ، ّبُ َّ الر َ َشاء ِإْن عَاِجلاً، ِإلَيْكُْم َسآتِي وَلـَِكنِّي ١٩ راً! ُّ تََكب فَانْتَفَُخوا
بِالْكَلاَِم، لَيَْس ِ الله مَلـَكُوَت فَِإّنَ ٢٠ تَهُْم. َّ قُو بَْل الْمُنْتَفِِخينَ ِ هؤُلاَء َ كَلاَم َ لا
وَرُوِح ةِ َّ بِالْمََحب َأْو َأبِالْعََصا ِإلَيْكُْم: َ آتِي َأْن لُونَ تُفَّضِ َكيَْف ٢١ بِالْقُْدرَةِ. بَْل

الْوَدَاعَةِ؟
٥

الْوَثَنِيِّينَ. بَيْنَ ى َّ َحت َيُوجَدُ لا الزِّنَى هَذَا وَمِثُْل زِنىً. بَيْنَكُْم ًَأّنَ فِعْلا َشاعَ قَْد ١
راً، ُّ تََكب مُنْتَفُِخونَ ْ فََأنْتُم ذَلَِك، وَمََع ٢ ِيهِ. َأب َ زَْوجَة ُ يُعَاشِر ًمِنْكُْم رَجُلا بَِأّنَ ذَلَِك
فَِإنِّي، ٣ الْفِعِْل! هَذَا مُْرتَِكُب بَيْنِكُْم مِْن يُْستَْأَصَل ى َّ َحت تَنُوُحوا َأْن مِْن ً بَدَلا
الْفَاعِِل عَلَى حَكَمُْت قَْد وِح، ُّ بِالر بَيْنَكُْم ٌ حَاضِر وَلـِكْن بِاْلجَسَدِ عَنْكُْم غَائٌِب وََأنَا
مَعَكُْم، وَرُوِحي مَعاً، َتجْتَمِعُونَ ِإْذ الْمَِسيِح، يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر بِاسِْم ٤ حَاضِرٌ: كََأنِّي
لِيَهْلَِك يْطَاِن، الّشَ ِإلَى الْفِعِْل هَذَا مُْرتَِكُب مُ َّ يُسَل ٥ الْمَِسيِح، يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر ِ فَبِسُلْطَة
َمحَلِّهِ! فِي افْتِخَارُكُْم لَيَْس ٦ يَسُوعَ. ّبِ َّ الر يَوِْم فِي فَتَخْلُُص ُ رُوحُه ا َأمَّ َجسَدُهُ؛
مِْن َ الْعَتِيقَة َ َمِيرَة اْلخ فَاْعزِلُوا ٧ هُ؟ َّ كُل الْعَِجينَ ُ تُخَمِّر ً َصغِيرَة ً خَمِيرَة َأّنَ تَعْلَمُونَ ْ َألَْستُم
قَْد الْمَِسيَح، َأِي فِْصِحنَا، حَمََل فَِإّنَ فَطِيرٌ! َّكُْم لَأن ًجَدِيداً، عَجِينا لِتَكُونُوا بَيْنِكُْم
بِفَطِيرِ بَْل رِّ، َّ وَالش ُبِْث اْلخ ِ بِخَمِيرَة َ وَلا عَتِيقَةٍ، بِخَمِيرَةٍ َ لا ِإذَْن، فَلْنُعَيِّْد ٨ ذُِبحَ.
َ فَلا ١٠ نَاةَ. ُّ الز تُعَاشِرُوا َ لا َأْن رَِسالَتِي فِي ِإلَيْكُْم َكتَبُْت ٩ وَاْلحَّقِ. َلاَِص اْلخ
وَجْهِ عَلَى الَأْصنَاِم عَابِدِي َأْو اقِينَ رَّ َّ الس َأوِ اعِينَ مَّ الّطَ َأوِ الْعَالَِم هَذَا َ زُنَاة َأْعنِي
ا َأمَّ ١١ ! الْبَشَرِّيِ الْمُْجتَمَِع مَِن اْلخُرُوِج ِإلَى يَن ِّ مُْضطَر ْ ُكنْتُم َّ وَِإلا الِإْطلاِق،
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ً اعا َطمَّ ًَأْو ِيا زَان كَانَ ًِإْن َأخا ى يُسَمَّ مَْن َتُعَاشِرُوا لا بَِأْن ِإلَيْكُْم َكتَبُْت فَقَْد الآنَ
ََتجْلِسُوا وَلا ُ َتُعَاشِرُوه لا هَذَا َمِثُْل ف اقاً. سَرَّ َأْو ً يرا ِسّكِ َأْو ً اما َّ َشت َأْو َأْصنَاٍم َ عَابِد َأْو
ْ َألَْستُم َأدِينَهُْم؟ ى َّ َحت َكنِيسَةِ( ـْ )ال خَارَِج ذِيَن َّ وَلِل لِي فَمَا ١٢ عَاِم. الّطَ لِتَنَاوُِل ُ مَعَه
»فَاْعزِلُوا يَدِينُهُْم. ُ فَالله َارِِج، اْلخ فِي الَّذِيَن ا َأمَّ ١٣ دَاِخلَهَا؟ الَّذِيَن تَدِينُونَ ْ َأنْتُم

بَيْنِكُْم.« مِْن ٌ ير شِرِّ َ هُو مَْن

٦
لَدَى يُقِيمَهَا َأْن ُ َيجْرُؤ فَهَْل آخَرَ، عَلَى دَْعوَى ُ لَه مَْن بَيْنَكُْم كَانَ ِإذَا ١
الْعَالَمَ؟ َسيَدِينُونَ الْقِّدِيِسينَ َأّنَ تَعْلَمُونَ َأمَا ٢ الْقِّدِيِسينَ؟ لَدَى وَلَيَْس الِمِينَ الّظَ
الْبَِسيطَةِ؟ الْقََضايَا فِي َتحْكُمُوا ًلَأْن َأهْلا َتَكُونُونَ َأفَلا الْعَالَمَ، َستَدِينُونَ ْ دُْمتُم وَمَا
ِ هَذِه قََضايَا فِي َنحْكُمَ َأْن ِنَا ب َأْولَى َأفَلَيَْس َئِكَةَ؟ الْمَلا َسنَدِيُن نَا َّ َأن تَعْلَمُونَ َأمَا ٣
فََأجْلِسُوا َيَاةِ، اْلح ِ هَذِه قََضايَا فِي ِخلاٌَف بَيْنَكُْم كَانَ ِإْن ِإذَْن، ٤ َيَاةِ؟ اْلح
لَيَْس َأهَكَذَا لـَكُْم. ً َتخِْجيلا هَذَا َأقُوُل ٥ لِلْقََضاءِ. ِ َكنِيسَة ـْ ال فِي ْأِن الّشَ َ ِصغَار
يُقَاضِي الَأَخ َأّنَ َ غَيْر ٦ ِإْخوَتِهِ! بَيْنَ يَْقضِيَ َأْن ُ يَْقدِر وَاِحدٌ ٌ حَِكيم ى َّ َحت بَيْنَكُْم
َأْن الِإْطلاِق عَلَى الْعَيِْب مَِن ُ ه َّ َأن وَالْوَاقـِـُع ٧ الْمُؤْمِنِينَ. غَيْرِ لَدَى وَذَلَِك َأخَاهُ،
بِكُْم وََأْحرَى َ لْم الّظُ َتحْتَمِلُوا َأْن بِكُْم َأْحرَى كَانَ َأمَا بَعْضاً. بَعُْضكُْم يُقَاضِيَ
َأمَا ٩ ِإْخوَتَكُْم. ى َّ َحت وَتَْسلُبُونَ تَْظلِمُونَ ْ َأنْتُم كُْم َّ وَلـِكن ٨ لَْب؟ الّسَ لُوا َّ تَتَقَب َأْن
لَْن ِ الله مَلـَكُوَت فَِإّنَ وا: ُّ تَِضل َ لا اللهِ؟ مَلـَكُوَت يَرِثُوا لَْن الِمِينَ الّظَ َأّنَ تَعْلَمُونَ
مَُضاِجعُو َ وَلا الْمُتََخنِّثُونَ َ وَلا الْفَاِسقُونَ َ وَلا الَأْصنَاِم عَابِدُو َ وَلا ُ نَاة ُّ الز ُ يَرِثَه
َ وَلا امُونَ َّ ت الّشَ َ وَلا ّكِيرُونَ الّسِ َ وَلا اعُونَ مَّ الّطَ َ وَلا اقُونَ رَّ َّ الس َ وَلا ١٠ الذُُّكورِ
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ْستُمْ، تَقَّدَ بَْل اغْتَسَلْتُمْ، قَدِ كُْم َّ َأن َّ ِإلا بَعُْضكُْم، كَانَ وَهكَذَا ١١ الْمُغْتَِصبُونَ.
حَلاٌَل شَْيءٍ كُّلُ ١٢ ِإلهِنَا. وَبِرُوِح الْمَِسيِح يَسُوعَ ّبِ َّ الر بِاسِْم ْرتُمْ، َّ تَبَر بَْل
َأدَعَ لَْن وَلـِكنِّي لِي، حَلاٌَل شَْيءٍ كُّلُ يَنْفَُع. شَْيءٍ كُّلُ لَيَْس وَلـِكْن لِي،
َسيُبِيدُ َ الله وَلـَِكّنَ عَاِم؛ لِلّطَ وَالْبَْطُن لِلْبَْطِن، ُ عَام الّطَ ١٣ . عَلَيَّ يَسُودُ شَْيءٍ َأّيَ
ُ وَالله ١٤ لِْلجَسَدِ. ّبُ َّ وَالر ؛ ّبِ َّ لِلر بَْل لِلزِّنَى، لَيَْس اْلجَسَدَ َأّنَ َ غَيْر وَذَاكَ. هَذَا
َأّنَ تَعْلَمُونَ َأمَا ١٥ بِقُْدرَتِهِ! ً َأيْضا َنحُْن وََسيُقِيمُنَا الْمَوِْت، مَِن ّبَ َّ الر َأقَامَ قَْد
وََأْجعَلُهَا الْمَِسيِح َ َأْعَضاء آخُذَ َأْن ُ َيجُوز فَهَْل الْمَِسيِح؟ ُ َأْعَضاء ِهيَ َأْجسَادَكُْم
ً َجسَدا مَعَهَا َصارَ ٍ ِيَة بِزَان اقْتَرَنَ مَِن َأّنَ تَعْلَمُونَ َأوَمَا ١٦ حَاَشا! ِيَةٍ؟ زَان َ َأْعَضاء
حَدَ اّتَ مَِن ا وََأمَّ �� وَاِحداً.« ً َجسَدا يَِصيرَاِن الاثْنَيْنِ »ِإّنَ يَقُوُل: ُ ه َّ فَِإن وَاِحداً؟
ٍ َخطِيئَة فَكُّلُ الزِّنَا! مَِن ُبُوا اهْر ١٨ وَاِحداً! ً رُوحا ُ مَعَه َصارَ فَقَْد ، ّبِ َّ بِالر
ُ يُسِيء َ فَهُو الزِّنَا، يَرْتَِكُب مَْن ا وََأمَّ َجسَدِهِ، عَْن ٌ خَارِجَة ِهيَ الِإنْسَانُ يَرْتَِكبُهَا
الْقُدُِس وِح ُّ لِلر هَيْكٌَل َ هُو َجسَدَكُْم َأّنَ تَعْلَمُونَ َأمَا ١٩ . َاّصِ اْلخ ِ َجسَدِه ِإلَى
لَأنْفُِسكُْم؟ ً مِلْكا ْ لَْستُم ْ َأنْتُم كُْم َّ وََأن اللهِ، مَِن لـَكُْم َ هُو وَالَّذِي فِيكُْم اِكِن الّسَ

َأْجسَادِكُْم. فِي َ الله َمجِّدُوا ِإذَْن، بِفِْديَةٍ. ْ يتُم اْشتُرِ قَدِ كُْم َّ لَأن ٢٠

٧
يَمَّسَ َّ َألا جُِل َّ بِالر َيحْسُُن ُ ه َّ فَِإن عَْنهَا، لِي ْ َكتَبْتُم َّتِي ال الْمَسَائِِل ِبخُُصوِص ا وََأمَّ ١
زَْوُجهَا. اْمرََأةٍ وَلِكُّلِ زَْوَجتُهُ، رَجٍُل لِكُّلِ لِيَكُْن لِلزِّنَا، ً با ُّ َتجَن وَلـِكْن، ٢ اْمرََأةً.
َ فَلا ٤ زَْوِجهَا. َحّقَ ُ ْوجَة َّ الز وَكَذَلَِك الْوَاِجَب، هَا َحّقَ ُ زَْوَجتَه ْوُج َّ الز وَلْيُوِف ٣
عَلَى ْوِج َّ لِلز َ ُسلْطَة َ لا ً َأيْضا وَكَذَلَِك لِزَْوِجهَا. بَْل َجسَدِهَا، عَلَى لِلْمَرَْأةِ َ ُسلْطَة
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ً مَعا فِقَاِن َّ تَت ِحينَ َّ ِإلا ِ نَْفِسه عَْن َ الآخَر َأحَدُُكمَا يَمْنَْع َ فَلا ٥ لِزَْوَجتِهِ. بَْل َجسَدِهِ،
عَلاَقَتُِكمَا ِإلَى عُودَا ذَلَِك وَبَعْدَ لاَةِ. لِلّصَ ِغ ُّ فَر َّ الت بِقَْصدِ نَةٍ، َّ مُعَي وَلِفَتْرَةٍ ذَلَِك، عَلَى
َأقُوُل الآنَ مَا َّ وَِإن ٦ ْفِس. َّ الن َضبِْط لِعَدَِم يْطَانُ الّشَ بَُكمَا ِّ ُيجَر َ لا لـِكَْي ابِقَةِ، الّسَ
مِثْلِي. اِس َّ الن جَمِيُع يَكُونَ َأْن ى َّ َأتَمَن فََأنَا ٧ الَأْمرِ؛ َ لا ْصِح ُّ الن َسبِيِل عَلَى هَذَا
وَبَعْضُهُْم َاِل اْلح عَلَى فَبَعْضُهُْم اللهِ: عِنْدِ مِْن ِ بِه ً ة خَاّصَ ً هِبَة ِإنْسَاٍن لِكُّلِ َأّنَ َ غَيْر
يَبْقَوْا َأْن بِهِْم َيحْسُُن ُ ه َّ ِإن وَلِلَأرَامِِل الْمُتَزَّوِِجينَ لِغَيْرِ َأقُوُل َأنِّي عَلَى ٨ تِلَْك. عَلَى
َأفَْضُل وَاَج َّ الز لَأّنَ ُجوا. فَلْيَتَزَّوَ َأنْفُسِهِْم، َضبُْط ُمِْكْنهُْم ي لَْم ِإذَا وَلـَِكْن ٩ مِثْلِي.
مِْن بَْل عِنْدِي مِْن َ لا فَُأوِصيهِْم الْمُتَزَّوُِجونَ، ا َأمَّ ١٠ ْهوَةِ. َّ بِالش ِق ُّ َحر َّ الت مَِن
انْفََصلَْت قَدِ كَانَْت وَِإْن ١١ زَْوِجهَا، عَْن ُ ْوجَة َّ الز تَنْفَِصَل َّ َألا ، ّبِ َّ الر عِنْدِ
زَْوَجتَهُ. يَتْرُكَ َّ َألا ْوِج َّ الز وَعَلَى زَْوَجهَا ْ فَلْتَُصاِلح َأْو مُتَزَّوِجَةٍ، َ غَيْر فَلْتَبَْق عَنْهُ،
مُؤْمِنَةٍ، ُ غَيْر ٌ زَْوجَة لَأٍخ كَانَ ِإْن : ّبُ َّ َالر لا َأنَا، لَهُْم فََأقُوُل الآخَرُونَ، ا وََأمَّ ١٢
مُؤْمٍِن، ُ غَيْر زَْوٌج لاْمرََأةٍ كَانَ وَِإْن ١٣ يَتْرُْكهَا. َ فَلا تُسَاِكنَهُ، َأْن وَتَرْتَضِي
َس تَقَّدَ قَْد الْمُؤْمِِن َ غَيْر ْوَج َّ الز لَأّنَ ذَلَِك ١٤ تَتْرُكْهُ. َ فَلا يُسَاِكنَهَا، َأْن وَيَرْتَضِي
ُ الَأْولاَد كَانَ َّ وَِإلا زَْوِجهَا. فِي َسْت تَقَّدَ قَْد ِ الْمُؤْمِنَة ُ غَيْر ُ ْوجَة َّ وَالز زَْوَجتِهِ، فِي
انْفََصَل ِإِن وَلـَِكْن ١٥ ُسونَ. مُقَّدَ هُْم َأّنَ َاُل وَاْلح َنجِِسينَ، وَاِج َّ الز هَذَا مِثِْل فِي
فِي ِبَاٍط اْرت َتحَْت الُأْخُت َأوِ الَأُخ فَلَيَْس فَلْيَنْفَِصْل؛ الْمُؤْمِِن، ُ غَيْر رَُف الّطَ
تَعْلَمِينَ، فََكيَْف ١٦ بِسَلاٍَم. الْعَيِْش ِإلَى دَعَاكُْم ُ الله مَا َّ وَِإن َالاَِت، اْلح ِ هَذِه مِثِْل
هَا َأّيُ تَعْلَمُ، َكيَْف َأْو يَدِِك؟ عَلَى َسيَخْلُُص زَْوجُِك كَانَ ِإذَا مَا ْوجَةُ، َّ الز تُهَا َّ َأي
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لِيَْسلُْك حَاٍل، كُّلِ وَفِي ١٧ يَدِكَ؟ عَلَى َستَخْلُُص زَْوَجتَُك كَانَْت ِإذَا مَا ْوُج، َّ الز
آمُرُ الَّذِي الْمَبْدَُأ َ هُو هَذَا ُ الله ُ دَعَاه وََكمَا ّبُ َّ الر ُ لَه قَسَمَ َكمَا ِ َحيَاتِه فِي وَاِحدٍ كُّلُ
الْمَْختُوِن، َكغَيْرِ يَصِرْ َ فَلا َمخْتُوٌن، َ وَهُو دُِعيَ فَمَْن ١٨ كُلِّهَا. َائِِس الْكَن فِي ِ بِه
َشيْئاً، لَيَْس اْلخِتَانَ ِإّنَ ١٩ كَالْمَْختُوِن. يَصِرْ َ فَلا َمخْتُوٍن، ُ غَيْر َ وَهُو دُِعيَ وَمَْن
كُّلُ فَلْيَبَْق ٢٠ اللهِ. بِوََصايَا الْعَمَُل َ هُو الْمُهِّمُ بَِل َشيْئاً، لَيَْس اْلخِتَاِن َ وَعَدَم
ِحينَ ً عَبْدا َأُكنَْت ٢١ اللهُ. ُ دَعَاه ِحينَ عَلَْيهَا كَانَ َّتِي ال َاِل اْلح عَلَى وَاِحدٍ
فََأْحرَى حُرّاً، َ لِتَِصير ُ الْفُرَْصة لََك َسنََحْت ِإْن بَْل ذَلَِك، َك يَهُمَّ َ فَلا دُعِيَت؟
. ّبِ َّ لِلر ً مُعْتَقا َصارَ عَبْدٌ، َ وَهُو ّبِ َّ الر فِي دُِعيَ مَْن فَِإّنَ ٢٢ تَغْتَنِمَهَا. َأْن بَِك
بِفِْديَةٍ، ْ يتُم اْشتُرِ قَدِ ٢٣ لِلْمَِسيِح. ً عَبْدا َصارَ حُرٌّ، َ وَهُو دُِعيَ مَْن ً َأيْضا وَكَذَلَِك
عَلَى ِ الله مََع الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ وَاِحدٍ، كُّلُ فَلْيَبَْق ٢٤ لِلْبَشَرِ. ً عَبِيدا تَِصيرُوا َ فَلا
ٌ ة َّ وَِصي لَهُْم عِنْدِي فَلَيَْس اُب، َّ الْعُز ا وََأمَّ ٢٥ دُِعيَ. ِحينَ عَلَْيهَا كَانَ َّتِي ال َاِل اْلح
لَأُكونَ ّبِ َّ الر مَِن ً رَْحمَة نِلُْت بِاْعتِبَارِي ً رَْأيا ُأْعطِي وَلـَِكنِّي ، ّبِ َّ الر مَِن ٌ ة خَاّصَ
يَبْقَى َأْن بِالِإنْسَاِن َيحْسُُن ُ ه َّ َأن َأُظّنُ ةِ، َّ َالِي اْلح ةِ ّدَ الّشِ فَلِسَبَِب ٢٦ بِالثِّقَةِ. ً جَدِيرا
َ غَيْر ُكنَْت وَِإْن الْفِرَاَق، تَْطلُِب َ فَلا بِزَْوجَةٍ، ً مُْرتَبِطا ُكنَْت فَِإْن ٢٧ حَالِهِ. عَلَى
َُتخْطِئُ. لا فََأنَْت ْجَت، تَزَّوَ ِإْن وَلـِكْن، ٢٨ زَْوجَةً. َتَْطلُْب فَلا بِزَْوجَةٍ، مُْرتَبٍِط
اٍت مَشَّقَ يُلاَقُونَ ِ هَؤُلاَء َأْمثَاَل وَلـَِكّنَ ُتخْطِئُ. َ لا فَهَِي الْعَْذرَاءُ، َجِت تَزَّوَ وَِإْن
ِإّنَ لـَكُْم َأقُوُل الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ فَِإنِّي، ٢٩ مِْنهَا. ِحمَايَتَكُْم يدُ ُأرِ مَا َّ ِإن وََأنَا ةً، َّ مَعِيِشي
زَْوجَاٌت لَهُْم الَّذِيَن لِيَكُِن الُأْخرَى، الْمَسَائَِل َيخُّصُ مَا فَفِي يَتَقَاصَرُ. الْوَقَْت
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يَْفرَُحونَ وَالَّذِيَن يَبْكُونَ، َ لا هُْم كََأّنَ يَبْكُونَ وَالَّذِيَن ٣٠ زَْوجَاٍت، َ بِلا هُْم كََأّنَ
ونَ ُّ يَْستَغِل وَالَّذِيَن ٣١ ـِكُونَ، يَمْل َ لا هُْم كََأّنَ يَْشتَرُونَ وَالَّذِيَن يَْفرَُحونَ، َ لا هُْم كََأّنَ
لـَكُْم يدُ فَُأرِ ٣٢ زَائٌِل. َ الْعَالَم هَذَا لَأّنَ ذَلَِك ونَهُ. ُّ يَْستَغِل َ لا هُْم كََأّنَ َ الْعَالَم هَذَا
يُرْضِيَ َأْن ُ وَهَدَفُه ٣٣ ّبِ َّ الر بُِأمُورِ ُّ يَهْتَم الْمُتَزَّوِِج َ غَيْر ِإّنَ . هَّمٍ َ بِلا تَكُونُوا َأْن
ُ فَاهْتِمَامُه ٣٤ زَْوَجتَهُ، يُرْضِيَ َأْن ُ وَهَدَفُه الْعَالَِم بُِأمُورِ ُّ فَيَهْتَم الْمُتَزَّوُِج ا َأمَّ . ّبَ َّ الر
تَكُونَا َأْن وَهَدَفُهُمَا ّبِ َّ الر بُِأمُورِ اِن تَهْتَمَّ ُ ْبَاء وَالْعَز ِ الْمُتَزَّوِجَة ُ غَيْر كَذَلَِك مُنْقَسِمٌ.
تُرْضِيَ َأْن وَهَدَفُهَا الْعَالَِم بُِأمُورِ ُّ فَتَهْتَم ُ الْمُتَزَّوِجَة ا َأمَّ وَرُوحاً. ً َجسَدا َستَيْنِ َّ مُكَر
فِي بَْل َأمَامَكُْم، ً فَخّا لَأنِْصَب َ لا مَْصلََحتِكُْم، َأجِْل مِْن هَذَا َأقُوُل ٣٥ زَْوَجهَا.
وَلـَِكْن، ٣٦ ِبَاٍك. اْرت دُونَ ّبِ َّ الر ِإلَى ً مُنْصَرِفا اهْتِمَامَكُْم وََيجْعَُل َلِيُق ي مَا َسبِيِل
ُ ه َّ وََأن ، ّنِ الّسِ لِتَجَاوُزِ ِ عَْذرَائِه َ َنحْو َئٍِق لا َ غَيْر ً فا تَصَرُّ ُف يَتَصَرَّ ُ ه َّ َأن َأحَدٌ َظّنَ ِإْن
ِ هَذِه فِي اُب َّ الْعُز ِج فَلْيَتَزَّوَ ُيخْطِئُ. َ لا ُ ه َّ ِإن يَشَاءُ. مَا فَلْيَْفعَْل وَاِج، َّ الز مَِن َبُّدَ لا
كَامَِل كَانَ بَْل مُْضطَرّاً، يَكُْن وَلَْم قَلْبِهِ، فِي َ الْعَزْم عَقَدَ مَْن ا وََأمَّ ٣٧ َاِل. اْلح
ً فَحَسَنا تِهِ، َّ عُُزوبِي عَلَى ُيحَافَِظ َأْن ِ نَْفِسه تِلْقَاءِ مِْن وَاْختَارَ ِإرَادَتِهِ، عَلَى ِ يْطَرَة الّسَ
ِإّنَ ٣٩ َأْحسََن. يَْفعَُل ُج َيَتَزَّوَ لا وَمَْن َحسَناً، فَعََل َج تَزَّوَ مَْن ِإذَْن، ٣٨ يَْفعَُل.
ً ة حُرَّ ُ تَِصير زَْوُجهَا، رَقَدَ فَِإذَا َحيّاً. زَْوُجهَا مَادَامَ ِبَاٍط اْرت َتحَْت تَظَّلُ َ ْوجَة َّ الز
هَا، وَلـَِكنَّ ٤٠ فَقَْط. ّبِ َّ الر فِي مَا َّ ِإن ِيدُهُ، تُر رَجٍُل َأّيِ مِْن َج تَتَزَّوَ َأْن لَهَا َيحِّقُ
رُوَح َأيْضاً، َأنَا عِنْدِي، َأّنَ وََأُظّنُ حَالِهَا، عَلَى بَقِيَْت ِإذَا َأْسعَدَ تَكُونُ بِرَْأيِي،

اللهِ!
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٨
َمِيعِنَا. ِلج َ الْمَعْرِفَة َأّنَ ُ فَنَعْلَم لِلَأْصنَاِم، ِ مَة الْمُقَّدَ بَاِئحِ بِالذَّ ُق َّ يَتَعَل فِيمَا ا وََأمَّ ١
َشيْئاً، يَعْرُِف ُ ه َّ َأن َظّنَ فَمَْن تَبْنِي. َ ة َّ الْمََحب وَلـَِكّنَ راً، ُّ تََكب تَنْفُُخ َ الْمَعْرِفَة َأّنَ َ غَيْر
َ الله فَِإّنَ اللهَ، ُيحِّبُ الَّذِي ا َأمَّ ٣ الْمَعْرِفَةِ. َحّقَ بَعْدُ ً َشيْئا يَعْرُِف َ لا َ فَهُو ٢
لَيَْس َ نَم الّصَ َأّنَ ُ نَعْلَم َنحُْن الَأْصنَاِم، ذَبَاِئحِ مِْن الَأْكَل َيخُّصُ فَفِيمَا ٤ يَعْرِفُهُ.
كَانَِت لَوْ ى َّ َحت ٥ وَاِحدٍ. لِإلهٍ َّ ِإلا وُُجودَ َ لا ُ ه َّ وََأن ـَْكوِْن، ال فِي مَوُْجودٍ بِِإلهٍ
َ الآلِهَة تِلَْك َ َأْكثَر وَمَا الَأْرِض عَلَى َأْو مَاءِ الّسَ فِي ً مَوُْجودَة ُ الْمَزْعُومَة ُ الآلِهَة
كُّلُ ُ مِنْه الَّذِي الآُب َ هُو وَاِحدٌ ٌ ِإله َّ ِإلا َنحُْن عِنْدَنَا فَلَيَْس ٦ بَاَب! وَالَأْر
وََنحُْن شَْيءٍ كُّلُ ِ بِه الَّذِي الْمَِسيُح يَسُوعُ َ هُو وَاِحدٌ وَرَّبٌ لَهُ؛ وََنحُْن شَْيءٍ،
ّنَ الّظَ دُوا َّ تَعَو قَْد فَبَعْضُهُْم َمِيُع: اْلج يَعْرِفُهَا َ لا َ اْلحَقِيقَة ِ هذِه َأّنَ عَلَى ٧ بِهِ.
ً فِعْلا هَا كََأّنَ بَاِئحِ الذَّ تِلَْك مِْن يَْأكُلُونَ وَمَازَالُوا فِعْلاً، ٌ مَوُْجودَة الَأْصنَامَ بَِأّنَ
ِإلَى بُنَا ِّ يُقَر َ لا عَامَ الّطَ َأّنَ َّ ِإلا ٨ َضعْفِهِ. بِسَبَِب َضمِيرُهُْم ُس َّ فَيَتَدَن لَهَا، ٌ مَة مُقَّدَ
َشْأنُنَا! ُ يَْصغُر َ لا ُ مِنْه نَْأكُْل لَْم وَِإْن مَقَامُنَا، يَعْلُو َ لا ُ مِنْه َأكَلْنَا ِإْن نَا َّ فَِإن اللهِ،
عَفَاءُ. الّضُ فِيهِ يَْسقُُط ً فَخّا هَذَا كُْم َحّقُ يَكُونَ َ لا لـِكَْي ِحْذرَكُْم خُذُوا وَلـِكْن ٩
لِلَأْصنَاِم، هَيْكٍَل فِي عَاِم الّطَ ِإلَى ً جَالِسا َأحَدٌ رَآكَ ِإْن الْمَعْرِفَةِ، فَيَاَصاِحَب ١٠
وَبِذَلَِك ١١ الَأْصنَاِم، ذَبَاِئحِ مِْن لِيَْأكَُل عِيُف، الّضَ َ هُو َضمِيرُهُ، ى َّ يَتَقَو َ َأفَلا
مَعْرِفَتَِك! بِسَبَِب َأجْلِهِ، مِْن الْمَِسيُح مَاَت لََك َأٌخ َ وَهُو عِيُف، الّضَ ذَلَِك رُ يَتَدَمَّ
ُتخْطِئُونَ مَا َّ ِإن عِيفَةَ، الّضَ َضمَائِرَهُمُ فَتَْجرَُحونَ ِ الِإْخوَة ِإلَى هكَذَا ُتخْطِئُونَ فَِإْذ ١٢
آكَُل فَلَْن َأِخي، فِيهِ يَْسقُُط ً فَخّا عَاِم الّطَ بَعُْض كَانَ ِإْن لِذَا، ١٣ الْمَِسيِح. ِإلَى



1 كورنثوس ٩:١٣ xv 1 كورنثوس ٩:١

َأِخي! ُأْسقَِط َ لا لـِكَْي َأبَداً، ً لَحْما
٩

عَمََل ْ َأنْتُم ْ َألَْستُم نَا؟ َّ َب ر يَسُوعَ رََأيُْت َأمَا رَُسولاً؟ َأوَلَْسُت حُرّاً؟ َأنَا َألَْسُت ١
ِإلَيْكُْم، رَُسوٌل َأنَا مَا َّ فَِإن غَيْرِكُْم، ِإلَى ً رَُسولا َأُكْن لَْم ِإْن ٢ ؟ ّبِ َّ الر فِي يَدِي
بُونَنِي: يَْستَْجوِ الَّذِيَن لَدَى دِفَاِعي َ هُو وَهَذَا ٣ . ّبِ َّ الر فِي تِي َّ رَُسولِي ُ َختْم َّكُْم لَأن
الَأَخوَاِت ِإحْدَى خِذَ نَّتَ َأْن َحّقٌ لَنَا َألَيَْس ٥ وَنَشْرََب؟ نَْأكَُل َأْن َحّقٌ لَنَا َألَيَْس ٤
َأنَا َأْم ٦ وَبُْطرُُس؟ ، ّبِ َّ الر ُ وَِإْخوَة الآخَرُونَ ُسُل ُّ الر يَْفعَُل َكمَا تُرَافِقُنَا، ً زَْوجَة
ِإلَى يَْذهَُب ُجنْدِّيٍ َأّيُ ٧ الْعَمَِل؟ عَِن نَنْقَطـِـَع َأْن لَنَا َحّقَ َ لا وَحْدَنَا وَبَرْنَابَا
ثِمَارِهِ؟ مِْن يَْأكُُل َ وَلا ً كَرْما يَغْرُِس مَُزارٍِع وََأّيُ ةِ؟ َاّصَ اْلخ ِ نَفَقَتِه عَلَى اْلحَرِْب
بِهَذَا مُ َّ َأتَكَل َأنِّي ونَ ُّ َأتَظُن ٨ الْقَطِيِع؟ َبَنِ ل مِْن َيَْأكُُل ًوَلا قَطِيعا يَرْعَى رَاٍع َأّيُ َأْم
مُوسَى: ِ يعَة شَرِ فِي مَْكتُوٌب ُ ه َّ فَِإن ٩ بِهِ؟ ُ يعَة رِ َّ الش تُوصِي مَا َأوَ الْبَشَرِ؟ بِمَنْطِِق
َ الله تُهِّمُ هَْل تُرَى، اْلحِنْطَةَ.« يَْدرُُس َ وَهُو وْرِ َّ الث فَِم عَلَى ً ِكمَامَة تََضْع َ »لا
ذَلَِك، ُكتَِب قَْد َأجْلِنَا َمِْن ف نَعَْم، َأجْلِنَا؟ مِْن ُ ه َّ كُل ذَلَِك يَقُوُل َأْم ١٠ الثِّيرَانُ،
َأمَِل عَلَى بِرَجَاءٍ، يَْدرَُس َأْن اِس رَّ وَالدَّ بِرَجَاءٍ، يَْفلََح َأْن الفَلاَِح َحّقِ مِْن ُ ه َّ لَأن
فَهَْل ةَ، َّ وِحي ُّ الر الُأمُورَ لـَكُمُ زَرَْعنَا قَْد َنحُْن دُْمنَا وَمَا ١١ الْغَلَّةِ. فِي الاْشتِرَاِك
هَذَا لِغَيْرِنَا كَانَ ِإْن ١٢ ةَ؟ َّ الْمَادِّي َ الُأمُور مِنْكُمُ َنحُْصدَ َأْن عَلَيْنَا ً َكثِيرا يَكُونُ
ُل نَتَحَمَّ بَْل ؟ اْلحَّقَ هَذَا نَْستَعْمِْل لَْم نَا َّ وَلـَِكن ؟ َأَحّقَ َنحُْن َنَكُونُ َأفَلا عَلَيْكُْم، اْلحَّقُ
َأّنَ تَعْلَمُونَ َأمَا ١٣ الْمَِسيِح! ِإْنجِيِل َأمَامَ عَائٍِق َأّيَ نََضَع َأْن َ َمخَافَة شَْيءٍ، كُّلَ
الَّذِيَن وََأّنَ الْهَيْكَِل، ِإلَى ُ م يُقَّدَ ا َّ مِم يَْأكُلُونَ كَانُوا الْهَيْكَِل فِي َيخْدُمُونَ الَّذِيَن
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ً َأيْضا هَكَذَا ١٤ ؟ الْمَْذَبحِ خَيْرَاِت فِي يَْشتَرُِكونَ كَانُوا ، الْمَْذَبحِ ِ ِبخِْدمَة يَقُومُونَ
لَْم َأنِّي عَلَى ١٥ الِإْنجِيِل. مَِن يَعِيشُوا َأْن بِالِإْنجِيِل يُبَشِّرُونَ ذِيَن َّ لِل ّبُ َّ الر رَسَمَ
فَِإنِّي بِشَْيءٍ. لَأْحظَى الآنَ هَذَا َكتَبُْت وَمَا اْلحُقُوِق. ِ هَذِه مِْن ً َأيّا َأْستَعْمِْل
فَلَيَْس بِالِإْنجِيِل، ُ ُأبَشِّر فَمَادُْمُت ١٦ فَخْرِي. َأحَدٌ يُعَّطَِل َأْن عَلَى الْمَوَْت ُل ُأفَّضِ
ُأبَشِّرُ! َ لا ُكنُْت ِإْن لِي َيُْل فَالْو عَلَيَّ مَْفرُوٌض وَاِجٌب ُ ه َّ لَأن لِي، ٌ فَخْر ذَلَِك فِي
فاً، َّ مُكَل ُكنُْت ِإْن وَلـِكْن، مُكَافََأةٌ. لِي كَانَْت بِِإرَادَتِي، بِذَلَِك قُمُْت فَِإْن ١٧
تَبِْشيرِي فِي َأنِّي ِهيَ ِإذَْن؟ مُكَافََأتِي ِهيَ فَمَا ١٨ ةٍ، َّ مَْسؤولِي عَلَى مُؤْتَمٌَن فََأنَا
بِالِإْنجِيِل. بِْشيرِ َّ الت َ لِقَاء َحّقِي كَامَِل مُْستَغِّلٍ َ غَيْر كُلْفَةٍ، َ بِلا الِإْنجِيَل َأْجعَُل
عَدَدٍ َ َأْكبَر لَأْكِسَب لِْلجَمِيِع، ً عَبْدا نَْفسِي َجعَلُْت َمِيِع، اْلج مَِن ٌ حُرّ َأنِّي فَمََع ١٩
وَلِْلخَاِضعِينَ الْيَهُودَ؛ َأْكِسَب ى َّ َحت ، يَهُودِّيٌ كََأنِّي لِلْيَهُودِ فَصِرُْت ٢٠ مِْنهُْم. مُمِْكٍن
َاِضعِينَ اْلخ َأْكِسَب ى َّ َحت لَهَا ً خَاِضعا لَْسُت َأنِّي مََع لَهَا خَاِضــٌع كََأنِّي ِ يعَة رِ َّ لِلش
عِنْدَ ٍ يعَة شَرِ َ بِلا لَْسُت َأنِّي مََع ٍ يعَة شَرِ َ بِلا كََأنِّي يعَةٍ شَرِ َ بِلا ذِيَن َّ وَلِل ٢١ لَهَا؛
َ بِلا هُْم الَّذِيَن َأْكِسَب ى َّ َحت الْمَِسيِح َنحْوِ مِْن ٍ يعَة لشَرِ خَاِضــٌع َأنَا بَْل ِ الله
لِْلجَمِيِع صِرُْت عَفَاءَ. الّضُ َأْكِسَب ى َّ َحت َضعِيفاً، عَفَاءِ لِلّضُ وَصِرُْت ٢٢ يعَةٍ. شَرِ
مِْن هَا َّ كُل الُأمُورَ َأفْعَُل وَِإنِّي ٢٣ وَِسيلَةٍ. بِكُّلِ مِْنهُْم ً بَعْضا لُأنْقِذَ شَْيءٍ، كُّلَ
يَن الْمُتَبَارِ َأّنَ تَعْلَمُونَ َأمَا ٢٤ ِيَن. الآخَر مََع ًفِيهِ يكا شَرِ لَأُكونَ الِإْنجِيِل، َأجِْل
هكَذَا َائِزَةِ؟ بِاْلج ُ يَفُوز فَقَْط مِْنهُْم ً وَاِحدا وَلـَِكّنَ الْمَيْدَاِن فِي ً جَمِيعا يَرُْكُضونَ
ً َصارِما ً يبا تَْدرِ نَْفِسهِ عَلَى يَْفرُِض مُتَبَاٍر وَكُّلُ ٢٥ تَفُوزُوا! ى َّ َحت ْ َأنْتُم ارُْكُضوا
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فَاٍن، بِِإْكلِيٍل لِيَفُوزُوا ذَلَِك يَْفعَلُونَ الْمُتَبَارُونَ ِ فَهَؤُلاَء الْمَجَالاَِت. ى َّ َشت فِي
َ لا كَمَْن َ لا هكَذَا، َأرُْكُض َأنَا ِإذَْن، ٢٦ فَاٍن. غَيْرِ بِِإْكلِيٍل فَلِنَفُوزَ َنحُْن ا وََأمَّ
َجسَدِي ُقْمـِـُع ا بَْل ٢٧ الْهَوَاءَ، َلْطِمُ ي كَمَْن َ لا َأيْضاً، ُ ُألاَِكم وَهكَذَا لَهُ، هَدََف
ِيَن الآخَر دَعَوُْت بَعْدَمَا )لِلْمُجَازَاةِ( ٍل َّ مُؤَه ُ غَيْر َأنِّي يَتَبَيَّنَ َأْن َ َمخَافَة وََأْستَعْبَدُهُ،

ِإلَْيهَا!

١٠
َتحَْت هُْم ُّ كُل كَانُوا آبَاءَنَا َأّنَ ُ الُأْخوَة هَا َأّيُ عَلَيْكُْم، َيخْفَى َأْن يدُ ُأرِ َ لا فَِإنِّي ١
ِ حَابَة الّسَ فِي ِمُوسَى، ًل َأتْبَاعا هُْم ُّ كُل دُوا فَتَعَمَّ ٢ الْبَْحرِ، فِي هُْم ُّ كُل وَاْجتَازُوا حَابَةِ، الّسَ
ً ًرُوِحيّا شَرَابا هُْم ُّ كُل بُوا وَشَرِ ٤ ًوَاِحداً، ًرُوِحيّا َطعَاما هُْم ُّ كُل وََأكَلُوا ٣ الْبَْحرِ، وَفِي
ِهيَ ُ ْخرَة الّصَ ِ هَذِه كَانَْت وَقَْد تَبِعَْتهُْم، ةٍ َّ رُوِحي َصخْرَةٍ مِْن بُوا شَرِ ِإْذ وَاِحداً،
فِي قَتْلَى ُطرُِحوا ِإْذ بَِأْكثَرِهِْم يَرْتَِض لَْم َ الله فَِإّنَ ذلَِك، وَمََع ٥ الْمَِسيُح.
ً ُأمُورا َ نَْشتَِهي َ لا ى َّ َحت لَنَا، ً مِثَالا لِتَكُونَ ُ الُأمُور ِ هَذِه حَدَثَْت مَا َّ وَِإن ٦ ْحرَاءِ. الّصَ
بَعْضُهُْم، كَانَ َكمَا لِلَأْصنَاِم عَابِدِيَن تَكُونُوا َ فَلا ٧ ُأولئَِك. اْشتََهى َكمَا ً يرَة شَرِّ
ْهوِ.« َّ وَالل قِْص َّ لِلر قَامُوا َّ ثُم رِْب، ُّ وَالش لِلَأْكِل عُْب الّشَ »جَلََس ُكتَِب: قَْد َكمَا
وَعِشْرُونَ ٌ َثَة ثَلا وَاِحدٍ يَوٍْم فِي فَسَقََط بَعْضُهُْم، فَعََل َكمَا الزِّنَا نَرْتَِكِب َ وَلا �
َ وَلا ١٠ اُت. َّ َي اْلح فََأهْلـََكْتهُمُ بَعْضُهُْم، ُ بَه جَرَّ َكمَا ّبَ َّ الر ُنجَرِّْب َ وَلا ٩ َألْفاً.
ُ الُأمُور ِ فَهَذِه ١١ الْمُْهلِِك. الْمَلاَِك يَدِ عَلَى فَهَلـَكُوا بَعْضُهُْم، رَ تَذَمَّ َكمَا رُوا، تَتَذَمَّ
انْتَهَْت الَّذِيَن َنحُْن لَنَا، ً ِإنْذَارا ُكتِبَْت وَقَْد مِثَالاً، لِتَكُونَ لَهُْم حَدَثَْت هَا ُّ كُل
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لَْم ١٣ يَْسقَُط. َأْن فَلْيَحْذَْر َصامِدٌ، ُ ه َّ َأن مَ َّ تَوَه فَمَْن ١٢ الَأْزمِنَةِ. ُ َأوَاِخر ِإلَيْنَا
َ فَلا بِالثِّقَةِ، ٌ وَجَدِير َأمِيٌن َ الله وَلـَِكّنَ . بَشَرِّيٌ َ هُو مَا َّ ِإلا جَارِِب َّ الت مَِن يُِصبْكُْم
مِْنهَا اْلخُرُوِج َسبِيَل ِ بَة ْجرِ َّ الت مََع لـَكُْم ُ يُدَبِّر بَْل تُطِيقُونَ، مَا فَوَْق بُونَ َّ ُتجَر يَدَعُكُْم
ِإنِّي ١٥ الَأْصنَاِم. ِ عِبَادَة مِْن ُبُوا اهْر ائِي، َّ يَاَأِحب لِذَلَِك، ١٤ اْحتِمَالَهَا. لِتُطِيقُوا
ِ الْبَرَكَة كَْأُس َألَيْسَْت ١٦ َأقُوُل. مَا فِي ْ َأنْتُم فَاحْكُمُوا َاءَ: لَأذْكِي كَلاَِمي ُأكَلِّمُكُْم
ُ نَْكسِرُه الَّذِي اْلخـُبْزِ رَغِيُف َأوَلَيَْس الْمَِسيِح؟ دَِم ُ شَرِكَة ِهيَ نُبَارِكُهَا َّتِي ال
َأْي وَاِحدٌ، رَغِيٌف يَن َكثِيرِ ـْ ال َنحُْن نَا َّ فَِإن ١٧ الْمَِسيِح؟ َجسَدِ فِي الاْشتِرَاكُ َ هُو
ِيَل ِإسْرَائ ِإلَى انْظُرُوا ١٨ الْوَاِحدِ. غِيِف َّ الر فِي ُ نَْشتَرِك ً جَمِيعا نَا َّ لَأن وَاِحدٌ، َجسَدٌ
فَمَاذَا ١٩ ؟ الْمَْذَبحِ فِي اْشتِرَاكُهُْم بَاِئحِ الذَّ آكِلِي بَيْنَ يَجْمَُع َأمَا بَشَراً: ِ بِاْعتِبَارِه
َأّنَ بَْل لا، ٢٠ قِيمَةٌ؟ ُ لَه َ نَم الّصَ َأّنَ َأْو ٌ قِيمَة ُ لَه نَِم لِلّصَ َ ذُِبح مَا هَْل ِإذَْن؟ َأْعنِي
َأْن لـَكُْم يدُ ُأرِ َ لا وَِإنِّي لِلهِ. وَلَيَْس يَاطِينِ لِلّشَ ُ يَْذَبحُونَه مَا َّ فَِإن ونَ ُّ الْوَثَنِي ُ يَْذَبحُه مَا
ّبِ َّ الر كَْأَس َبُوا تَشْر َأْن تَْستَطِيعُونَ َ فَلا ٢١ يَاطِينِ. الّشَ مََع مُْشتَرِِكينَ تَكُونُوا
مَعاً، يَاطِينِ الّشَ ِ وَمَائِدَة ّبِ َّ الر ِ مَائِدَة فِي تَْشتَرُِكوا ََأْن وَلا مَعاً، يَاطِينِ الّشَ وَكَْأَس
حَلاٌَل، شَْيءٍ كُّلُ ٢٣ مِنْهُ؟ َأقْوَى َنحُْن َأوَ ؟ ّبِ َّ الر َ غَيْرَة َ ِإثَارَة ُنحَاوُِل َأْم ٢٢
يَبْنِي. شَْيءٍ كُّلُ لَيَْس وَلـِكْن حَلاٌَل، شَْيءٍ كَّلُ يَنْفَُع. شَْيءٍ كُّلُ لَيَْس وَلـَِكْن
يُبَاعُ مَا فَكُّلُ ٢٥ غَيْرِهِ! ِ مَْصلَحَة ِإلَى بَْل نَْفِسهِ، ِ مَْصلَحَة ِإلَى َأحَدٌ يَْسَع َ فَلا ٢٤
فَِإّنَ ٢٦ مِيرِ. الّضَ لِإْرَضاءِ اْستِْفهَاٍم دُونَمَا مِنْهُ، تَْأكُلُوا َأْن لـَكُْم وِق، الّسُ فِي
ْ وََأرَْدتُم الْمُؤْمِنِينَ، غَيْرِ مِْن َأحَدٌ دَعَاكُْم ِإذَا ا َأمَّ ٢٧ . ّبِ َّ لِلر فِيهَا مَا وَكُّلَ الَأْرَض
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مِيرِ. الّضَ لِإْرَضاءِ اْستِْفهَاٍم دُونَمَا لـَكُْم، ُ يُقَّدِمُه مَا كُّلِ مِْن فَكُلُوا تُرَافِقُوهُ، َأْن
مِْنهَا تَْأكُلُوا َ فَلا لِإلهٍ«، ٌ مَة مُقَّدَ ٌ ذَبِيحَة ِ »هَذِه َأحَدٌ: لـَكُْم قَاَل ِإْن وَلـَِكْن ٢٨
َ َضمِيرَك َأْعنِي َ لا مِيرِ« »الّضَ وَبِقَوْلِي ٢٩ مِيرِ. لِلّضَ ً وَِإْرَضاء َأخْبَرَكُْم ِمَْن ل ً مُرَاعَاة
َأتَنَاوَُل وَمَادُْمُت ٣٠ تِي؟ َّ ي ِّ ِبحُر غَيْرِي ُ َضمِير مُ يَتَحَكَّ ِمَاذَا وَل الآخَرِ. َ َضمِير بَْل َأنَْت
َأْو ْ َأكَلْتُم فَِإذَا ٣١ عَلَيْهِ؟ ُ َأْشكُر مَا لَأجِْل ٌ ُسوء فِيَّ يُقَاُل فَلِمَاذَا عَلَيْهِ، ُ وََأْشكُر ً َشيْئا
يُسَبُِّب ً عَائِقا تََضعُوا َ لا ٣٢ اللهِ. َمِْجيدِ لِت شَْيءٍ كُّلَ فَافْعَلُوا فَعَلْتُمْ، مَهْمَا َأْو ْ بْتُم شَرِ
َأنَا فَهكَذَا ٣٣ اللهِ. ِ َكنِيسَة َأْم ِيِّينَ الْيُونَان َأِم الْيَهُودِ مَِن ٌ َسوَاء لَأحَدٍ، قُوَط الّسُ
بَْل ةِ، َاّصَ اْلخ بِمَْصلََحتِي ُّ َأهْتَم َ وَلا شَْيءٍ، كُّلِ فِي َمِيِع اْلج لِإْرَضاءِ َأْسعَى ً َأيْضا

َيخْلُُصوا. لـِكَْي يَن، َكثِيرِ ـْ ال ِ بِمَْصلَحَة

١١
فِي تَذْكُرُونَنِي كُْم َّ لَأن َأْمدَحُكُْم ِإنِّي ٢ بِالْمَِسيِح! َأنَا َأقْتَدِي َكمَا بِي فَاقْتَدُوا ١
َأّنَ تَعْلَمُوا َأْن يدُ ُأرِ وَلـَِكنِّي ٣ ِإلَيْكُْم. مْتُهَا َّ َسل َكمَا عَالِيِم َّ الت عَلَى وَُتحَافِظُونَ َأْمرٍ كُّلِ
الْمَِسيِح وَرَْأُس َّجُُل، الر َ فَهُو الْمَرَْأةِ رَْأُس ا َأمَّ رَجٍُل؛ لِكُّلِ ْأُس َّ الر َ هُو الْمَِسيَح
عَلَى الْعَارَ َيجْلُِب غِطَاءٌ، رَْأِسهِ وَعَلَى ُأ، َّ يَتَنَب َأْو يَُصلِّي رَجٍُل فَكُّلُ ٤ اللهُ. َ هُو
الْعَارَ َتجْلُِب غِطَاءٌ، رَْأسِهَا عَلَى وَلَيَْس ُأ، َّ تَتَنَب َأْو تَُصلِّي اْمرََأةٍ وَكُّلُ ٥ رَْأِسهِ.
َ لا ُ الْمَرَْأة كَانَِت فَِإذَا ٦ تَمَاماً. عْرِ الّشَ َكحَلِْق الْغِطَاءِ َكْشَف لَأّنَ رَْأسِهَا، عَلَى
يُقَّصَ َأْن الْمَرَْأةِ عَلَى الْعَارِ مَِن مَادَامَ وَلـَِكْن، َشعْرُهَا! فَلْيُقَّصَ رَْأسَهَا، تُغَّطِي

رَْأَسهُ، يُغَّطَِي َّ َألا ِ عَلَيْه جَُل َّ الر لَأّنَ ذَلَِك ٧ رَْأسَهَا. فَلْتُغَّطِ ُيحْلََق، َأْو َشعْرُهَا
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لَْم جَُل َّ الر فَِإّنَ ٨ جُِل. َّ الر َمجْدُ فَهَِي ُ الْمَرَْأة ا وََأمَّ وََمجْدَهُ. ِ الله َ ُصورَة ِ بِاْعتِبَارِه
لَأجِْل يُوجَْد لَْم جُُل َّ وَالر ٩ َّجُِل؛ الر مَِن ُأِخذَْت ُ الْمَرَْأة بَِل الْمَرَْأةِ، مَِن يُؤْخَْذ
تََضَع َأْن الْمَرَْأةِ عَلَى َيجُِب لِذَا ١٠ جُِل. َّ الر لَأجِْل وُِجدَْت ُ الْمَرَْأة بَِل الْمَرَْأةِ،
لَيْسَِت ّبِ َّ الر فِي ُ ه َّ َأن َ غَيْر ١١ َئِكَةِ. الْمَلا َأجِْل مِْن اْلخُُضوِع، َ عَلاَمَة رَْأسِهَا عَلَى
َ الْمَرَْأة َأّنَ فََكمَا ١٢ الْمَرَْأةِ. دُوِن مِْن جُُل َّ الر َ وَلا جُِل، َّ الر دُوِن مِْن ُ الْمَرَْأة
مَِن َ هُو شَْيءٍ كُّلُ مَا َّ وَِإن بِالْمَرَْأةِ، يَْكتَمُِل جَُل َّ الر فَِإّنَ جُِل، َّ الر مَِن ُأِخذَْت
وَِهيَ اللهِ ِإلَى ُ الْمَرَْأة َ تَُصلِّي َأْن ئِِق َّ اللا َأمَِن بَِأنْفُِسكُْم: ِإذَْن فَاحْكُمُوا ١٣ اللهِ.
عَارٌ ُ َشعْرَه جُِل َّ الر َ ِإْرخَاء َأّنَ نَْفسُهَا ُ بِيعَة الّطَ تُعَلِّمُكُمُ َأمَا ١٤ ْأِس؟ َّ الر ُ مَْكشُوفَة
لَهَا ُأْعطَِي َ عْر الّشَ لَأّنَ لَهَا، ٌ مَْفَخرَة لِشَعْرِهَا الْمَرَْأةِ َ ِإْرخَاء َأّنَ ِحينِ فِي ١٥ عَلَيْهِ،
َنحُْن لَنَا فَلَيَْس الْمُشَاَكسَةِ، ِإْظهَارِ فِي َأحَدٌ رَغَِب ِإذَا ا َأمَّ ١٦ ِحجَاٍب. ِ بِمَثَابَة
لُأوِصيَكُْم الآنَ َأنْتَقُِل ِإْذ َأنِّي، عَلَى ١٧ اللهِ! َائِِس لِكَن َ وَلا ِ الْعَادَة ِ هَذِه مِثُْل
لاً، فََأّوَ ١٨ تَنْفَُع. ا َّ مِم َ َأْكثَر تَضُرُّ اْجتِمَاعَاتِكُْم لَأّنَ َأْمدَحُكُْم، لَْسُت بِهَذَا،
ُأَصّدُِق وََأكَادُ ِشقَاٌق. بَيْنَكُْم يَكُونُ جَمَاعَتُكُْم، َتجْتَمـِـُع ِحينَ َّكُْم، َأن سَمِعُْت
فِيكُْم. الْفَاِضلُونَ َ يَبْرُز ى َّ َحت بَيْنَكُْم، ِخلافَاٍت وُُجودِ مِْن َبُّدَ لا ُ ه َّ لَأن ١٩ ذَلَِك،
، ّبِ َّ الر عَشَاءِ لَأْكِل َتجْتَمِعُونَ َ لا وَاِحدٍ، مَكَاٍن فِي ً مَعا َتجْتَمِعُونَ فَحـِينَ ٢٠
جَائِعاً، الْوَاِحدُ فَيَظَّلُ ، َاّصَ اْلخ ُ عَشَاءَه لِيَتَنَاوََل ُ غَيْرَه يَْسبُِق وَاِحدٍ كُّلَ لَأّنَ ٢١
فِيهَا؟ َبُونَ وَتَشْر تَْأكُلُونَ بُيُوٌت عِنْدَكُْم َأفَلَيَْس ٢٢ يَْسكَرَ! ى َّ َحت ُ الآخَر وَيَشْرَُب
َأقُوُل فَمَاذَا َشيْئاً؟ ـِكُونَ يَمْل َ لا الَّذِيَن وَتُهِينُونَ ِ الله َ َكنِيسَة َتحْتَقِرُونَ كُْم َّ ِإن َأْم
ّبِ َّ الر مَِن مُْت َّ تَسَل قَْد فَِإنِّي ٢٣ َأْمدَحُكُْم! لَْسُت هَذَا عَلَى َأَأْمدَحُكُْم؟ لـَكُْم؟
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خُبْزاً، َأخَذَ فِيهَا، َ ُأْسلِم َّتِي ال ِ يْلَة َّ الل فِي يَسُوعَ، ّبَ َّ الر َأّنَ َ وَهُو اهُ. َّ ي ِإ مْتُكُْم َّ َسل مَا
ـِكُْم َأجْل مِْن ُ يُْكسَر الَّذِي َجسَدِي َ هُو »هَذَا وَقَاَل: َ اْلخـُبْز رَ َّ َكس َّ ثُم وََشكَرَ، ٢٤
ِ »هَذِه وَقَاَل: الْعَشَاءِ، بَعْدَ الْكَْأَس َأخَذَ وَكَذَلَِك �� لِذِكْرِي.« هَذَا اعْمَلُوا
ِإذَْن، �� لِذِكْرِي.« بْتُمْ، شَرِ مَا َّ كُل هَذَا، اعْمَلُوا بِدَِمي اْلجَدِيدُ الْعَْهدُ ِهيَ الْكَْأُس
َأْن ِإلَى ، ّبِ َّ الر مَوَْت تُعْلِنُونَ الْكَْأَس، ِ هَذِه ْ بْتُم وَشَرِ َ اْلخـُبْز هَذَا ْ َأكَلْتُم مَا َّ كُل
يَكُونُ اْستِْحقَاٍق، بِغَيْرِ ّبِ َّ الر كَْأَس شَرَِب َأْو اْلخـُبْزَ، َأكََل فَمَْن ٢٧ يَرِْجــَع.
يَْأكُْل َّ ثُم نَْفسَهُ، الِإنْسَانُ لِيَْفَحِص وَلـِكْن، ٢٨ وَدَمِهِ. ّبِ َّ الر َجسَدِ َ ُتجَاه ً ِبا مُْذن
وَيَشْرَُب يَْأكُُل ارَِب وَالّشَ الآكَِل لَأّنَ ٢٩ الْكَْأِس. مَِن وَيَشْرَْب اْلخـُبْزِ مَِن
مَِن َكثِيرُونَ فِيكُْم بَِب الّسَ لِهَذَا ٣٠ . ّبِ َّ الر َجسَدَ ُ ُمَيِّز ي َ لا ِإْذ ِ نَْفِسه عَلَى اْلحُْكمَ
َ حُِكم لَمَا نُفُوِسنَا، عَلَى حَكَمْنَا َّا كُن فَلَوْ ٣١ يَرْقُدُونَ. وََكثِيرُونَ وَالْمَرْضَى، عَفَاءِ الّضُ
َ لا ى َّ َحت ّبِ َّ الر قِبَِل مِْن ُب نُؤَدَّ نَا َّ فَِإن عَلَيْنَا، َ حُِكم قَْد دَامَ مَا وَلـِكْن، ٣٢ عَلَيْنَا.
بَعُْضكُْم انْتَظِرُوا لِلَأْكِل، ً مَعا َتجْتَمِعُونَ عِنْدَمَا ِإْخوَتِي، فَيَا ٣٣ الْعَالَِم. مََع نُدَانَ
اْجتِمَاعُكُْم يَكُونَ َ لا لـِكَْي بَيْتِهِ، فِي فَلْيَْأكُْل ً جَائِعا َأحَدٌ كَانَ وَِإْن ٣٤ بَعْضاً.

ُأرَتِّبُهَا. آتِي فَعِنْدَمَا الُأْخرَى، الْمَسَائُِل ا َأمَّ عَلَيْكُْم. لِْلحُْكمِ
١٢

عَلَيْكُْم َيخْفَى َأْن يدُ َُأرِ فَلا الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ةِ، َّ وِحي ُّ الر الْمَوَاهِِب ِبخُُصوِص ا وََأمَّ ١
الَأْصنَاِم ِإلَى تَْنجَرِفُونَ ْ ُكنْتُم الُأمَِم، مَِن ْ ُكنْتُم عِنْدَمَا َّكُْم، َأن تَعْلَمُونَ ٢ َأْمرُهَا.
مُ َّ يَتَكَل َ وَهُو َأحَدَ َ لا ُ ه َّ َأن تَعْرِفُوا َأْن لـَكُْم َأقُوُل لِذَلَِك ٣ اْنجِرَاٍف. مَا َّ َأي اْلخَرَْساءِ
َأْن َأحَدٌ يَْستَطِيُع َ لا وَكَذَلَِك مَلْعُوٌن«!( )َأْي َأنَاثِيمَا »يَسُوعُ يَقُوُل: ِ الله بِرُوِح
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وَلـَِكّنَ ُمخْتَلِفَةٌ، مَوَاهُِب هُنَاكَ ٤ الْقُدُِس. وِح ُّ بِالر َّ ِإلا » رَّبٌ »يَسُوعُ يَقُوَل:
ً َأيْضا وَهُنَاكَ ٦ وَاِحدٌ. ّبُ َّ وَالر ُمخْتَلِفَةٌ، ِخْدمَاٌت وَهُنَاكَ ٥ وَاِحدٌ. وَح ُّ الر
كُّلُ مَا َّ وَِإن ٧ َمِيِع. اْلج فِي شَْيءٍ كُّلَ يَعْمَُل َ وَهُو وَاِحدٌ، َ الله وَلـَِكّنَ ُمخْتَلِفَةٌ، َأعْمَاٌل
عَْن يُوهَُب، فَوَاِحدٌ ٨ الْمَنْفَعَةِ. لَأجِْل فِيهَا وُح ُّ الر يَتَجَلَّى ً مَوْهِبَة يُوهَُب وَاِحدٍ
ُ وَآخَر ٩ نَْفِسهِ، وِح ُّ لِلر ً وَفْقا ِ الْمَعْرِفَة َ كَلاَم ُ وَآخَر اْلحِْكمَةِ، َ كَلاَم وِح، ُّ الر يِق َطرِ
الْوَاِحدِ، وِح ُّ بِالر الَأْمرَاِض ِشفَاءِ َ مَوْهِبَة ُ آخَر يُوهَُب وَ نَْفِسهِ. وِح ُّ بِالر ً يمَانا ِإ
مَ ُّ كَل َّ الت ُ وَآخَر الَأْروَاِح، بَيْنَ َ َّمْيِيز الت ُ وَآخَر َ بُوءَة ُّ الن ُ وَآخَر الْمُعِْجزَاِت، عَمََل ُ وَآخَر ١٠
وُح ُّ الر ُ يُشَغِّلُه ُ ه َّ كُل هَذَا وَلـَِكّنَ ١١ تِلَْك. غَاِت ُّ الل َ تَرْجَمَة ُ وَآخَر ُمخْتَلِفَةٍ، بِلُغَاٍت
اْلجَسَدَ َأّنَ فََكمَا ١٢ وَاِحدٍ. كُّلِ عَلَى يَشَاءُ، َكمَا الْمَوَاهَِب، ً مُوَزِّعا نَْفسُهُ، الْوَاِحدُ
مََع ً ًوَاِحدا ِجْسما تُشَّكُِل هَا َّ كُل اْلجَسَدِ َ َأْعَضاء وَلـِكّنَ َكثِيرَةٌ، ٌ َأْعَضاء ُ وَلَه وَاِحدٌ
ْدنَا تَعَمَّ قَْد الْوَاِحدِ، وِح ُّ بِالر نَا، َّ فَِإن ١٣ َأيْضاً. الْمَِسيِح حَاُل فَكَذَلَِك َكثِيرَةٌ، هَا َأّنَ
وَقَْد َأْحرَاراً، َأْم ً عَبِيدا ِيِّينَ، يُونَان َأْم ً يَهُودا َّا كُن ٌ َسوَاء وَاِحداً، ً َجسَدا َ ًلِنَِصير جَمِيعا
َأْعَضاءَ. ُ مَجْمُوعَة بَْل ً وَاِحدا ً عُْضوا اْلجَسَدُ فَلَيَْس ١٤ الْوَاِحدَ. وَح ُّ ًالر جَمِيعا ُسقِينَا
تُْصبُِح فَهَْل اْلجَسَدِ«! مَِن لَْسُت يَداً، لَْسُت »لَأنِّي الرِّجُْل: قَالَِت فَِإْن ١٥
لَْسُت عَيْناً، لَْسُت »لَأنِّي الُأذُنُ: قَالَِت وَِإْن ١٦ فِعْلاً؟ اْلجَسَدِ خَارِِج مِْن
ُ ه ُّ كُل اْلجَسَدُ كَانَ فَلَوْ ١٧ فِعْلاً؟ اْلجَسَدِ خَارِِج مِْن تُْصبُِح فَهَْل اْلجَسَدِ«! مَِن
َ الله َأّنَ عَلَى ١٨ ؟ نَشُّمُ َّا كُن فََكيَْف ُأذُناً، ُ ه ُّ كُل كَانَ وَلَوْ نَْسمَُع؟ َّا كُن فََكيَْف عَيْناً،
ً عُْضوا هَا ُّ كُل كَانَْت فَلَوْ ١٩ َأرَادَ. َكمَا اْلجَسَدِ فِي الَأْعَضاءِ مَِن كُلًّا َب َّ رَت قَْد
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ُ وَاْلجَسَد َكثِيرَةٌ، َ الَأْعَضاء َأّنَ فَالْوَاقـِـُع ٢٠ اْلجَسَدُ؟ نُ يَتََكوَّ فََكيَْف وَاِحداً،
ِإلَيِْك«! َأْحتَاُج َ لا »َأنَا لِلْيَدِ: تَقُوَل َأْن الْعَيْنُ تَْستَطِيُع َ لا وَهَكَذَا، ٢١ وَاِحدٌ.
بِالَأْحرَى بَْل ٢٢ ِإلَيُْكمَا«!، َأْحتَاُج َ لا »َأنَا لِلرِّجْلَيْنِ: تَقُوَل َأْن ْأُس َّ الر َ وَلا
َّتِي ال وَتِلَْك ٢٣ ةٌ، َّ ي ضَرُورِ ِهيَ الَأْعَضاءِ َأْضعََف تَبْدُو َّتِي ال اْلجَسَدِ ُ َأْعَضاء ِجّداً،
ِ اللائِقَة ُ غَيْر ُ وَالَأْعَضاء َأْوفَرَ. بِِإكْرَاٍم نَْكسُوهَا كَرَامَةً، اْلجَسَدِ فِي مَا َأقَّلَ نَعْتَبِرُهَا
َأحْكَمَ َ الله وَلـَِكّنَ ذَلَِك. ِإلَى َتحْتَاُج َ فَلا اللائِقَةُ، ا َأمَّ ٢٤ ُ؛ َأْوفَر ٌ لِيَاقَة لَهَا يَكُونُ
فِي َيَكُونَ لا لـِكَْي ٢٥ كَرَامَةُ، ـْ ال ُ تَنْقُُصه ِمَا ل َ َأْوفَر ً ًكَرَامَة مُعْطِيا بِجُمْلَتِهِ، اْلجَسَدِ ُصنَْع
فَحـِينَ ٢٦ اْلجَسَدِ. ِ ِمَْصلَحَة ل وَاِحدٌ اهْتِمَامٌ الَأْعَضاءِ بَيْنَ يَكُونَ بَْل انْقِسَامٌ اْلجَسَدِ
وَِحينَ بِالَألَِم. ُ مَعَه ُ الْبَاقِيَة ُ الَأْعَضاء ُ تَْشعُر الَأْعَضاءِ، مَِن ً وَاِحدا ُ الَألَم يُِصيُب
فَالْوَاقـِـُع ٢٧ الْبَاقِيَةُ. ُ الَأْعَضاء ُ مَعَه تَْفرَُح ِإكْرَاماً، الَأْعَضاءِ مَِن وَاِحدٌ يَنَاُل
ُ الله َب َّ رَت وَقَْد ٢٨ بِمُْفرَدِهِ. كُّلٌ فِيهِ ٌ وََأْعَضاء الْمَِسيِح، َجسَدُ ً جَمِيعا ْ َأنْتُم كُْم َّ َأن
الْمُعَلِّمِينَ، ً ثَالِثا الَأنْبِيَاءَ، ً ِيا ثَان ُسَل، ُّ الر ً لا َأّوَ َمخُْصوِصينَ: ً َأْشخَاصا ِ َكنِيسَة ـْ ال فِي
ِيَن الآخَر ِ ِإعَانَة َأْو فَاءِ الّشِ مَوَاهِِب َأْو ِ ة َّ ي الْمُعِْجزِ الْمَوَاهِِب َأْصحَاَب ذَلَِك وَبَعْدَ
رُُسٌل؟ ً جَمِيعا هُْم فَهَْل ٢٩ الْمُْختَلِفَةِ. غَاِت ُّ بِالل ِ م ُّ كَل َّ الت َأوِ ؤُوِن الّشُ تَْدبِيرِ َأْو
ةٍ؟ َّ ي مُعِْجزِ مَوَاهَِب عَلَى حَائِزُونَ َأجَمِيعُهُْم مُعَلِّمُونَ؟ َأجَمِيعُهُْم َأنْبِيَاءُ؟ َأجَمِيعُهُْم
َأجَمِيعُهُْم بِلُغَاٍت؟ مُونَ َّ يَتَكَل َأجَمِيعُهُْم الّشِفَاءِ؟ مَوَاهَِب ـِكُونَ يَمْل َأجَمِيعُهُْم ٣٠
ُ بَعْد لـَكُْم َأْرسُمُ َأنَا وَهَا الْعُْظمَى. الْمَوَاهِِب ِإلَى قُوا َّ تَشَو وَلـِكْن ٣١ يُتَرِْجمُونَ؟

ِجّداً. َأفَْضَل ً يقا َطرِ
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١٣
َّ ِإلا ُكنُْت لَمَا ةٌ، َّ َمحَب عِنْدِي وَلَيَْس ِ َئِكَة وَالْمَلا اِس َّ الن بِلُغَاِت مُ َّ َأتَكَل ُكنُْت لَوْ ١
بِجَمِيِع ً ِما عَال وَُكنُْت بُوءَةِ، ُّ الن ُ مَوْهِبَة لِي كَانَْت وَلَوْ ٢ ! يَرِّنُ ً وََصنْجا يَطِّنُ ً ُنحَاسا
وَلَيَْس اْلجِبَاَل، َأنْقَُل ى َّ َحت ُ ه ُّ كُل يمَانُ الِإ عِنْدِي وَكَانَ كُلِّهِ، ِ وَالْعِلْم الَأسْرَارِ
مُْت َّ وََسل لِلِإْطعَاِم، هَا َّ كُل َأْموَالِي ْمُت قَّدَ وَلَوْ ٣ َشيْئاً! فَلَْسُت ةٌ، َّ َمحَب عِنْدِي
ُ تَْصبِر ُ ة َّ الْمََحب ٤ َشيْئاً. َأنْتَفـِـُع ُكنُْت لَمَا ةٌ، َّ َمحَب عِنْدِي وَلَيَْس لُأْحرََق، َجسَدِي
َ لا ٥ رُ. َّ تَتَكَب َ وَلا ُ تَتَفَاخَر َ لا ُ ة َّ الْمََحب َتحْسُدُ. َ لا ُ ة َّ الْمََحب لَطِيفَةٌ. وَِهيَ يلاً؛ َطوِ
َ وَلا يعاً، سَرِ ُّ تُْستَفَز َ لا ةِ. َاّصَ اْلخ مَْصلََحتِهَا ِإلَى تَْسعَى َ وَلا لِيَاقَةٍ، بِغَيْرِ ُف تَتَصَرَّ
كُّلَ ُ تَْستُر هَا ِإّنَ ٧ بِاْلحَّقِ. تَْفرَُح بَْل لْمِ، بِالّظُ تَْفرَُح َ لا ٦ لَأحَدٍ. رَّ َّ الش تَنْسُُب
ُ ة َّ الْمََحب ٨ شَْيءٍ. كُّلَ ُل وَتَتَحَمَّ شَْيءٍ، كُّلَ وَتَرُْجو شَْيءٍ، كُّلَ وَتَُصّدُِق شَْيءٍ،
َستَنْقَطـِـُع، غَاِت ُّ الل وَمَوَاهُِب فَسَتُزَاُل، بُوآِت ُّ الن مَوَاهُِب ا َأمَّ َأبَداً. تَزُوُل َ لا
يَْأتِي عِنْدَمَا وَلـَِكْن، ١٠ ةٌ. َّ ِي جُْزئ وَنُبُوءَتَنَا ٌ ة َّ ِي جُْزئ مَعْرِفَتَنَا فَِإّنَ ٩ َستُزَاُل. ُ وَالْمَعْرِفَة
كَالّطِْفِل، مُ َّ َأتَكَل ُكنُْت طِْفلاً، ُكنُْت ا َّ فَلَم ١١ جُْزئِيٌّ. َ هُو مَا يُزَاُل كَامٌِل، َ هُو مَا
َيخُّصُ مَا َأبْطَلُْت رَجُلاً، صِرُْت ا َّ لَم وَلـَِكْن، ُكَالّطِْفِل. وَُأفَكِّر ُكَالّطِْفِل، وََأْشعُر
َّ ِإلا وَاِضحَةً. نَرَاهَا فَلا مِْرآةٍ فِي َكمَا الُأمُورِ ِإلَى ُ نَنْظُر الآنَ وََنحُْن ١٢ الّطِْفَل.
عِنْدَئِذٍ، وَلـَِكنِّي، ةً. َّ ِي جُْزئ ً مَعْرِفَة َأْعرُِف الآنَ، مُوَاَجهَةً. ً َأِخيرا َسنَرَاهَا نَا َّ َأن
جَاءُ، َّ وَالر يمَانُ، الِإ بَاقِيَةٌ: ُ َثَة لا َّ الث ِ فَهذِه الآنَ، ا َأمَّ ١٣ عُرِفُْت. مِثْلَمَا َسَأْعرُِف

ةُ! َّ الْمََحب ِهيَ َأْعظَمَهَا وَلـَِكّنَ ةُ. َّ وَالْمََحب
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١٤
ِ مَوْهِبَة بِالَأْحرَى بَْل ةِ، َّ وِحي ُّ الر الْمَوَاهِِب ِإلَى قُوا َّ وَتَشَو ةِ، َّ الْمََحب َ وَرَاء اْسعَوْا ١
ِإْذ اللهَ. بَِل اَس َّ الن َ لا ُيخَاطُِب ٍ َمجْهُولَة ٍ بِلُغَة ُ م َّ يَتَكَل الَّذِي لَأّنَ ذَلَِك ٢ ؤِ. ُّ نَب َّ الت
ُيخَاطُِب َ فَهُو ُأ، َّ يَتَنَب الَّذِي ا َأمَّ ٣ بَِألْغَاٍز. مُ َّ يَتَكَل وِح ُّ بِالر ُ ه َّ وَلـِكن يَْفهَمُهُ، َأحَدَ َ لا
يَبْنِي ٍ َمجْهُولَة ٍ بِلُغَة ُ م َّ يَتَكَل فَالَّذِي ٤ يَةِ. عْزِ َّ وَالت ْشِجيِع َّ وَالت الْبُنْيَاِن بِكَلاَِم اَس َّ الن
ً جَمِيعا مُوا َّ تَتَكَل َأْن فِي َأْرغَُب ِإنِّي ٥ َكنِيسَةَ. ـْ ال فَيَبْنِي ُأ، َّ يَتَنَب الَّذِي ا وََأمَّ نَْفسَهُ؛
مُ َّ يَتَكَل ْن َّ مِم َأفَْضُل ُأ َّ يَتَنَب مَْن فَِإّنَ ُأوا. َّ تَتَنَب َأْن بِالَأْحرَى وَلـَِكْن َمجْهُولَةٍ، بِلُغَاٍت
الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ وَالآنَ، ٦ بُنْيَاناً. ُ َكنِيسَة ـْ ال لِتَنَاَل يَقُولُهُ( )مَا تَرَْجمَ ِإذَا َّ ِإلا غَاِت ُّ بِالل
ِإذَا َّ ِإلا مِنِّي، تَنَالُونَ ٍ مَنْفَعَة َ ة َّ فََأي َمجْهُولَةٍ، بِلُغَاٍت ً مُتَكَلِّما ِجئْتُكُْم َأنِّي افْرُِضوا
َ لا َّتِي ال ُ الْمَُصوِّتَة الآلاُت ى َّ فَحَت ٧ تَعْلِيٍم؟ َأْو ٍ نُبُوءَة َأْو ٍ عِلْم َأْو بِِإعْلاٍَن مْتُكُْم َّ كَل
يَعْرُِف فََكيَْف زَةً، َّ ًمُمَي َأنْغَاما َتُعْطِي لا كَانَْت ِإْن وَالْقِيثَارَةِ، كَالْمِزْمَارِ فِيهَا، َ َحيَاة
ً َأيْضا اْلحَرِْب بُوُق كَانَ وَِإْن ٨ الْقِيثَارَةُ؟ َأوِ ُ الْمِزْمَار يُؤَدِّيهِ لَحٍْن َأّيَ امـِـُع الّسَ
ٍ بِلُغَة ِ م ُّ كَل َّ الت فِي ً َأيْضا حَالـُكُْم ِ فَهَذِه ٩ لِلْقِتَاِل؟ يَْستَعِّدُ فَمَْن ، وَاِضحٍ َ ًغَيْر َصوْتا يُْطلُِق
تَقُولُونَ؟ مَا امِعُونَ الّسَ يَْفهَمُ فََكيَْف زٍ، َّ مُمَي بِكَلاٍَم َتَنْطِقُونَ لا ْ ُكنْتُم فَِإْن َمجْهُولَةٍ،
مَِن ٌ َكبِير عَدَدٌ الْعَالَِم فِي يَكُونُ قَْد ١٠ الْهَوَاءَ! ُيخَاطُِب كَمَْن تَكُونُونَ كُْم َّ فَِإن
َ لا ُكنُْت فَِإْن ١١ مَعْنىً. َ بِلا َأْصوَاٍت عَلَى مِْنهَا ٌ وَاِحدَة ُ تَْقتَصِر َ وَلا غَاِت، ُّ الل
َ هُو يَكُونُ وَ بِهَا، اطِِق َّ الن عِنْدَ ً َأْجنَبِيّا َأُكونُ مَا، ٍ لُغَة فِي الَأْصوَاِت مَعْنَى َأفْهَمُ
ةِ، َّ وِحي ُّ الر الْمَوَاهِِب ِإلَى مُتَشَوِّقُونَ كُْم َّ ِإن ِإْذ َأيْضاً، ْ َأنْتُم وَهكَذَا ١٢ ًعِنْدِي! َأْجنَبِيّا
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ِ الْمُتَكَلِّم عَلَى َيجُِب لِذلَِك ١٣ َكنِيسَةِ. ـْ ال بُنْيَاِن لَأجِْل مِْنهَا يدِ الْمَزِ َطلَِب فِي اْسعَوْا
َمجْهُولَةٍ، ٍ بِلُغَة يُْت َّ َصل ِإْن فَِإنِّي ١٤ رْجَمَةِ. َّ الت َ مَوْهِبَة ِ الله مَِن يَْطلَُب َأْن ٍ َمجْهُولَة ٍ بِلُغَة
وِح، ُّ بِالر َسُأَصلِّي ِإذَْن؟ الْعَمَُل فَمَا ١٥ َّمَرِ. الث ُ عَدِيم عَْقلِي وَلـَِكّنَ تَُصلِّي، فَرُوِحي
َأيْضاً. بِالْعَْقِل ُ م َسُأرَّنِ وَلـِكْن وِح، ُّ بِالر ُ م َسُأرَّنِ َأيْضاً. بِالْعَْقِل َسُأَصلِّي وَلـِكْن
َأْن ِ اْلخـِبْرَة قَلِيُل يَْستَطِيُع فََكيَْف فَقَْط، وِح ُّ بِالر َ الله تَحْمَدُ ُكنَْت فَِإْن ،َّ وَِإلا ١٦
َأنَْت َطبْعاً، ١٧ تَقُوُل؟ مَا يَْفهَمُ َ لا دَامَ مَا َ كْر الّشُ تَْقدِيمَِك لَدَى »آمِينَ« يَقُوَل:
مُ َّ َأتَكَل لَأنِّي َ الله ُ َأْشكُر ١٨ يُبْنَى. َ لا غَيْرَكَ وَلـَِكّنَ َحسَنَةٍ، يقَةٍ بِطَرِ َ كْر الّشُ ُ تُقَّدِم
َكنِيسَةِ، ـْ ال فِي َأُكونُ َحيُْث وَلـِكْن، ١٩ جَمِيعاً. مِنْكُْم َ َأْكثَر ٍ َمجْهُولَة بِلُغَاٍت
عَلَى َأيْضاً، ِيَن الآخَر بِهَا َ ُأعَلِّم لـِكَْي مَْفهُومَةٍ، كَلِمَاٍت خَمَْس َأقُوَل َأْن ُل ُأفَّضِ
ً َأْولاَدا تَكُونُوا َ لا الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ٢٠ َمجْهُولَةٍ. ٍ بِلُغَة ٍ كَلِمَة آلاِف َ عَشَرَة َأقُوَل َأْن
رَاِشدِيَن. فَكُونُوا ْفِكيرِ، َّ الت فِي ا وََأمَّ رِّ. َّ الش فِي ً َأْطفَالا ُكونُوا بَْل ْفِكيرِ، َّ الت فِي
يبَةٍ، غَرِ وَبِِشفَاهٍ ُأْخرَى، لُغَاٍت ذَوِي »بُِأنَاٍس يعَةِ: رِ َّ الش فِي ُكتَِب قَْد ُ ه َّ فَِإن ٢١
». ّبُ َّ الر يَقُوُل لِي، يَْسمَعُوا لَْن هكَذَا، ى َّ َحت وَلـِكْن، عَْب؛ الّشَ هَذَا ُ َسُأكَلِّم
لَأجِْل بَْل يُؤْمِنُونَ، الَّذِيَن لَأجِْل َ لا ٌ عَلاَمَة َ هُو َمجْهُولَةٍ بِلُغَاٍت مُ ُّ كَل َّ الت ِإذَِن ��
فَِإِن ٢٣ يُؤْمِنُونَ. ذِيَن َّ لِل بَْل الْمُؤْمِنِينَ، لِغَيْرِ فَلَيَْس ؤُ، ُّ نَب َّ الت ا وََأمَّ الْمُؤْمِنِينَ. غَيْرِ
دَخََل َّ ثُم َمجْهُولَةٍ، بِلُغَاٍت مُونَ َّ يَتَكَل َمِيُع اْلج وََأخَذَ مَعاً، هَا ُّ كُل ُ َكنِيسَة ـْ ال اْجتَمَعَِت
وَلـِكْن، ٢٤ َمجَانِينَ؟ كُْم َّ ِإن يَقُولُونَ َ َأفَلا الْمُؤْمِنِينَ، غَيْرِ َأْو ِ اْلخـِبْرَة قَلِيلِي بَعُْض
اْلخـِبْرَةِ، قَلِيلِي َأْو الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ مِْن وَاِحدٌ دَخََل َّ ثُم ُأونَ، َّ يَتَنَب َمِيُع اْلج كَانَ ِإْن
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َخبَايَا تَنَْكِشُف وَِإْذ ٢٥ َمِيِع، اْلج قِبَِل مِْن ِ عَلَيْه وَُيحْكَمُ َمِيِع، اْلج مَِن يَْقتَنـِـُع ُ ه َّ فَِإن
الْعَمَُل فَمَا ٢٦ َحّقاً. فِيكُْم َ الله بَِأّنَ ً مُعْتَرِفا لِلهِ، ً َساِجدا ِ وَْجهِه عَلَى ُّ َيخِر قَلْبِهِ،
تَعْلِيمٌ، َأْو مَْزمُورٌ، مِنْكُْم لِكُّلٍ َسيَكُونُ مَعاً، َتجْتَمِعُونَ مَا َّ كُل الِإْخوَةُ؟ هَا َأّيُ ِإذَْن
الْبُنْيَاِن. بِهَدَِف شَْيءٍ كُّلُ ْ فَلْيَتِم تَرْجَمَةٌ. َأْو ِإعْلاٌَن، َأْو َمجْهُولَةٍ، ٍ بِلُغَة ٌ كَلاَم َأْو
دَْورِهِ، فِي كُّلٌ الَأْكثَرِ، عَلَى ٌ َثَة ثَلا َأْو اثْنَاِن، ِ م َّ فَلْيَتَكَل بِلُغَةٍ، مٌ ُّ تَكَل َ َصار فَِإذَا ٢٧
يَقُوَل َّ َألا ِ الْمُتَكَلِّم فَعَلَى مُتَرِْجمٌ، بَيْنَكُْم يَكُْن لَْم فَِإْن َأحَدُكُْم. وَلْيُتَرِْجْم ٢٨
ً َأيْضا ْم َّ وَلْيَتَكَل ٢٩ اللهِ. وَمََع نَْفِسهِ مََع ً سِرّا َث يَتَحَّدَ َأْن بَْل َمَاعَةِ، اْلج َأمَامَ ً َشيْئا
مَِن َأحَدٍ ِإلَى ُأوِحيَ وَِإْن ٣٠ الآخَرُونَ. وَلْيَحْكُمِ الْمُتَنَبِّئِينَ مَِن ٌ َثَة ثَلا َأْو اثْنَاِن
ُأوا َّ تَتَنَب َأْن تَْقدِرُونَ ً جَمِيعا َّكُْم فَِإن ٣١ ُل. الَأّوَ ُ الْمُتَكَلِّم فَلْيَْسكُِت َالِِسينَ، اْلج
ِ بُوءَة ُّ الن مَوَاهَِب وَلـَِكّنَ ٣٢ َمِيُع. اْلج َع وَيَتَشَّجَ َمِيُع اْلج مَ َّ يَتَعَل ى َّ َحت فَوَاِحداً، ً وَاِحدا
َاُل اْلح ِهيَ َكمَا َسلاٍَم، ُ ِإله بَْل فَوْضَى َ ِإله ُ الله فَلَيَْس ٣٣ لَأْصحَابِهَا. ٌ خَاِضعَة ِهيَ
ً مَْسمُوحا فَلَيَْس َائِِس، الْكَن فِي ُ النِّسَاء لِتَْصمُْت ٣٤ كُلِّهَا، الْقِّدِيِسينَ َائِِس كَن فِي
ُ يعَة رِ َّ الش ِ بِه تُوصِي ما حَّدِ عَلَى خَاِضعَاٍت، يَكُّنَ َأْن عَلَْيهِّنَ بَْل مَْن، َّ يَتَكَل َأْن لَهُّنَ
الْبَيِْت، فِي َأْزوَاَجهُّنَ فَلْيَْسَألَْن مَا، شَْيءٍ مِ ُّ تَعَل فِي رَغِبْنَ ِإذَا وَلـَِكْن، ٣٥ َأيْضاً.
اللهِ، ُ كَلِمَة انْطَلَقَْت ُ عِنْدِكُم َأمِْن ٣٦ َمَاعَةِ. اْلج فِي مَ َّ تَتَكَل َأْن الْمَرَْأةِ عَلَى عَارٌ ُ ه َّ لَأن
ٍ مَوْهِبَة َصاِحَب َأْو ً نَبِيّا ُ نَْفسَه َأحَدٌ َ اْعتَبَر فَِإِن ٣٧ وََصلَْت؟ وَحْدَكُْم ِإلَيْكُْم َأْم
َأحَدٌ َجهَِل وَِإْن ٣٨ . ّبِ َّ الر ُ ة َّ وَِصي َ هُو مَا َّ ِإن ِإلَيْكُْم ُ َأْكتُبُه مَا َأّنَ فَلْيُْدرِْك ةٍ، َّ رُوِحي
تَمْنَعُوا َ وَلا وءِ، ُّ نَب َّ الت ِإلَى قُوا َّ تَشَو الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ِإذَْن، ٣٩ جَاهِلاً! فَسَيَبْقَى هَذَا،
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وَتَرْتِيٍب. ٍ بِلِيَاقَة شَْيءٍ كُّلُ َّ لِيَتِم مَا، َّ وَِإن ٤٠ َمجْهُولَةٍ. بِلُغَاٍت مَ ُّ كَل َّ الت

١٥
ُ وَقَبِلْتُمُوه بِهِ، بَشَّرْتُكُْم الَّذِي بِالِإْنجِيِل ُ الِإْخوَة هَا َأّيُ ُأذَكِّرُكُْم، َأنِّي عَلَى ١
َّتِي ال ِ بِالْكَلِمَة كُونَ َمَّسَ تَت ْ ُكنْتُم ِإْن ُصونَ، َّ ُمخَل ْ َأنْتُم ً َأيْضا ِ وَبِه ٢ فِيهِ، قَائِمِينَ ْ وَمَازِلْتُم
ِل َأّوَ فِي مْتُكُْم، َّ َسل َأنِّي فَالْوَاقـِـُع ٣ عَبَثاً. ْ آمَنْتُم قَْد ْ ُكنْتُم ِإذَا َّ ِإلا بِهَا، بَشَّرْتُكُْم
ِمَا ل ً وَفْقا َخطَايَانَا َأجِْل مِْن مَاَت الْمَِسيَح َأّنَ َ وَهُو مْتُهُ، َّ تَسَل قَْد ُكنُْت مَا الَأْمرِ،
ُ ه َّ وََأن ٥ ـْكُتُِب، ال فِي ِمَا ًل وَفْقا الِِث َّ الث الْيَوِْم فِي قَامَ ُ ه َّ وََأن دُفَِن، ُ ه َّ وََأن ٤ ـْكُتُِب، ال فِي
َأٍخ ِ مِئَة خَمِْس مِْن َ لَأْكثَر َ َظهَر ذلَِك وَبَعْدَ ٦ عَشَرَ. لِلاثْنَْي َّ ثُم لِبُْطرَُس، َ َظهَر
وَبَعْدَ لِيَعْقُوَب، َ َظهَر َّ ثُم ٧ الآخَرُونَ. رَقَدَ ِحينِ فِي َحيّاً، مُعْظَمُهُْم مَازَاَل ً مَعا
فِي َ وُلِد طِْفٌل وَكََأنِّي َأيْضاً، َأنَا لِي َ َظهَر َمِيِع، اْلج َ وَآِخر ٨ جَمِيعاً. ُسِل ُّ لِلر ذلَِك
ً رَُسولا ُأْدعَى لَأْن ً َأهْلا وَلَْسُت َشْأناً، ُسِل ُّ الر ُ َأْصغَر َأنَا فَِإنِّي ٩ َأوَانِهِ! غَيْرِ
ِ عَلَيْه َأنَا مَا عَلَى صِرُْت اللهِ ِ ِنِعْمَة ب وَلـِكْن، ١٠ اللهِ. َ َكنِيسَة اْضطَهَْدُت لَأنِّي
ُسِل ُّ الر مَِن َ َأْكثَر ً جَاهِدا عَمِلُْت ِإْذ عَبَثاً، تَكُْن لَْم لِي ُ بَة الْمَوْهُو ُ وَنِعْمَتُه الآنَ،
مَعِي. كَانَْت َّتِي ال ِ الله ُ نِعْمَة بَْل الْعَامَِل، َأنَا َأُكْن لَْم َأنِّي َّ ِإلا جَمِيعاً. ِيَن الآخَر
وَالآنَ، ١٢ آمَنْتُمْ. وَهكَذَا نُبَشِّرُ، فَهكَذَا هُْم، كَانُوا َأْم َأنَا َأُكنُْت ٌ وََسوَاء ١١
َ لا ُ ه َّ ِإن بَعُْضكُْم يَقُوُل فََكيَْف الَأْموَاِت، بَيْنِ مِْن قَامَ الْمَِسيَح بَِأّنَ رُ َّ يُبَش مَادَامَ
َأّنَ ذَلَِك فَمَعْنَى مَوُْجودَةٍ، َ غَيْر الَأْموَاِت ُ قِيَامَة كَانَْت فَِإْن ١٣ لِلَأْموَاِت؟ َ قِيَامَة
ً عَبَثا تَبِْشيرُنَا لَكَانَ قَامَ، قَْد الْمَِسيُح يَكُِن لَْم وَلَوْ ١٤ َأيْضاً! يَقُْم لَْم الْمَِسيَح
عَلَى شَهِْدنَا نَا َّ ِإن ِإْذ اللهِ، عَلَى زُوٍر شُهُودُ نَا َّ َأن عِنْدَئِذٍ تَبَيَّنَ وَلَكَانَ ١٥ عَبَثاً، وَِإيمَانُكُْم
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ِإذَْن، ١٦ يُقَامُونَ. َ لا الَأْموَاَت َأّنَ َّ َصح لَوْ ُ يُقِْمه لَْم َ وَهُو الْمَِسيَح، َأقَامَ ُ ه َّ َأن ِ الله
يَكُِن لَْم وَلَوْ ١٧ َأيْضاً. يَقُْم لَْم الْمَِسيُح لَكَانَ يُقَامُونَ، َ لا الَأْموَاُت كَانَ لَوْ
وَلَكَانَ ١٨ َخطَايَاكُْم، فِي بَعْدُ ْ وَلـَكُنْتُم عَبَثاً، يمَانُكُْم ِإ لَكَانَ قَامَ، قَْد الْمَِسيُح
عَلَى ُ يَْقتَصِر الْمَِسيِح فِي رَجَاؤُنَا كَانَ وَلَوْ ١٩ هَلـَكُوا! قَْد الْمَِسيِح فِي رَقَدُوا الَّذِيَن
بَيْنِ مِْن قَامَ قَْد فَالْمَِسيُح الآنَ ا َأمَّ ٢٠ جَمِيعاً! اِس َّ الن َأْشقَى َّا لَكُن َيَاةِ، اْلح ِ هَذِه
الَأْموَاِت َ قِيَامَة فَِإّنَ بِِإنْسَاٍن، كَانَ الْمَوَْت َأّنَ فَبِمَا ٢١ اقِدِيَن. َّ لِلر ً بِكْرا الَأْموَاِت
َمِيُع اْلج َسيَْحيَى فَكَذَلَِك آدَمَ، فِي َمِيُع اْلج يَمُوُت َكمَا هُ، َّ فَِإن ٢٢ بِِإنْسَاٍن. تَكُونُ ً َأيْضا
ُ وَبَعْدَه َ؛ الْبِكْر ِ بِِصفَتِه الْمَِسيُح ً لا فََأّوَ رُتْبَتَهُ: وَاِحدٍ لِكُّلِ َأّنَ عَلَى ٢٣ الْمَِسيِح، فِي
ِ لِله الْمُلَْك الْمَِسيُح ُ يُسَلِّم ِحينَ ُ الآِخرَة ذَلَِك وَبَعْدَ ٢٤ رُُجوعِهِ، لَدَى ُ تُه خَاّصَ
َبُّدَ لا ُ ه َّ فَِإن ٢٥ ةٍ. َّ قُو وَكُّلَ ٍ ُسلْطَة وَكُّلَ رِئَاَسةٍ كُّلَ َأبَادَ قَْد يَكُونَ َأْن بَعْدَ الآِب
َ هُو يُبَادُ عَدُّوٍ ُ وَآِخر �� قَدَمَيْهِ.« َتحَْت الَأعْدَاءِ جَمِيَع يََضَع َأْن »ِإلَى يَمْلَِك َأْن
ِ قَوْلِه فِي وَلـَِكْن، قَدَمَيْهِ.« َتحَْت شَْيءٍ كُّلَ »َأْخَضَع قَْد ُ ه َّ بَِأن ذَلَِك ٢٧ الْمَوُْت،
شَْيءٍ كُّلَ َجعََل الَّذِي َ الله يَْستَثْنِي ُ ه َّ َأن الْوَاِضحِ َمَِن ف ُأْخِضــَع، قَْد شَْيءٍ كُّلَ ِإّنَ
ُ نَْفسَه الابَْن فَِإّنَ لِلابِْن، شَْيءٍ كُّلُ ِإْخَضاعُ ُّ يَتِم وَعِنْدَمَا ٢٨ لِلابِْن. ً خَاِضعا
كُّلِ فِي شَْيءٍ كُّلُ َ هُو ُ الله يَكُونَ لـِكَْي شَْيءٍ، كُّلَ ُ لَه َأْخَضَع ذِي َّ لِل َسيَْخَضُع
ُ يَْفعَلُه مَا مَعْنَى فَمَا َأبَداً، يَقُومُونَ َ لا الَأْموَاَت َأّنَ َّ َصح ِإْن وَالآنَ، ٢٩ شَْيءٍ!
ِمَاذَا وَل ٣٠ مِْنهُْم؟ ً بَدَلا يَعْتَمِدُونَ ِإذَْن ِمَاذَا ل يَمُوتُونَ؟ الَّذِيَن بَدََل يَعْتَمِدُونَ الَّذِيَن
الْمَِسيِح فِي بِكُْم افْتِخَارِي فَبَِحسَِب ٣١ َساعَةٍ؟ كُّلَ لِْلخَطَرِ َأنْفُسَنَا َنحُْن نُعَرُِّض
بِمَنْطِِق ُكنُْت وَلَوْ ٣٢ يَوٍْم! كُّلَ َأمُوُت َأنِّي ُ الِإْخوَة هَا َأّيُ ُ َأشْهَد ِنَا، ّ َب ر يَسُوعَ
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ُ يَعُود نَْفٍع فََأّيُ الْوُُحوِش، َمخَالِِب بَيْنَ َأفَسَُس فِي لِلْمَوِْت ْضُت َّ تَعَر قَْد الْبَشَرِ
ً غَدا نَا َّ لَأن وَنَشْرَُب، »نَْأكُُل َ لا َ وَلِم يَقُومُونَ؟ َ لا يَمُوتُونَ الَّذِيَن كَانَ ِإْن عَلَيَّ
الَأخْلاَق تُْفِسدُ َ دِيئَة َّ الر الْمُعَاشَرَاِت ِإّنَ لاَِل: الّضَ ِإلَى تَنْقَادُوا َ لا ٣٣ نَمُوُت؟«
مِنْكُْم ً بَعْضا فَِإّنَ ُتخْطِئُوا، َ وَلا َيجُِب َكمَا وَاِب الّصَ ِإلَى عُودُوا ٣٤ َيِّدَةَ! اْلج
َكيَْف يَقُوُل: قَْد ً َأحَدا وَلـَِكّنَ ٣٥ َتخْجَلُوا! لـِكَْي هَذَا َأقُوُل ً تَمَاما َ الله َيجْهَلُونَ
َيحْيَا َ لا ُ تَزْرَعُه مَا ِإّنَ يَاغَافُِل! ٣٦ يَعُودُونَ؟« ِجسٍْم وَبَِأّيِ الَأْموَاُت؟ يُقَامُ
ةٍ َّ َحب دُ َّ ُمجَر بَْل َسيَْطلُُع الَّذِي اْلجِسْمَ َ هُو لَيَْس ُ تَزْرَعُه وَمَا ٣٧ يَمُوَت. َأْن بَعْدَ َّ ِإلا
ِيدُ، يُر الَّذِي اْلجِسْمَ ُ الله يُعْطِيهَا َّ ثُم ٣٨ البُزُورِ. مَِن غَيْرِهَا َأْو ً مَثَلا ِ اْلحِنْطَة مَِن
كُلِّهَا لِلَأْجسَادِ وَلَيَْس ٣٩ . َاّصَ اْلخ ُ ِجْسمَه الْبُزُورِ مَِن نَوٍْع كُّلَ يُعْطِي َكمَا
يْرِ وَلِلّطَ ُ آخَر مَِك وَلِلّسَ ُ آخَر َجسَدٌ وَلِْلحَيَوَانَاِت َجسَدٌ اِس َّ لِلن بَْل وَاِحدٌ َشْكٌل
الَأْجسَامَ وَلـَِكّنَ ةً. َّ َأْرِضي ً وََأْجسَاما ً ة َّ ي سَمَاوِ ً َأْجسَاما هُنَاكَ ِإّنَ َّ ثُم ٤٠ آخَرُ.
ُ وَالْقَمَر بَهَاءٌ، لَهَا ْمُس فَالّشَ ٤١ ُمخْتَلٌِف. ٌ بَهَاء لَهَا َ ة َّ وَالَأْرِضي بَهَاءٌ، لَهَا َ ة َّ ي مَاوِ الّسَ
ِ الآخَر عَِن َيخْتَلُِف َنجٍْم كُّلَ لَأّنَ ُمخْتَلٌِف، ٌ بَهَاء لَهَا ُ ُجوم ُّ وَالن آخَرُ، ٌ بَهَاء ُ لَه
َ غَيْر يُقَامُ وَ ًّا، مُنْحَل اْلجَسَدُ يُزْرَعُ الَأْموَاِت: ِ قِيَامَة فِي َاُل اْلح وَهَكَذَا ٤٢ بِبَهَائِهِ.
يُزْرَعُ ٤٤ يّاً، قَوِ يُقَامُ وَ َضعِيفاً، يُزْرَعُ َمجِيداً، يُقَامُ وَ مُهَاناً، يُزْرَعُ ٤٣ مُنْحَّلٍ،
فَهُنَاكَ مَادِّيّاً، ً ِجْسما هُنَاكَ َأّنَ فَبِمَا رُوِحيّاً. ً ِجْسما يُقَامُ وَ مَادِّيّاً، ً ِجْسما
آدَمُ، ُل، الَأّوَ الِإنْسَانُ »َصارَ ُكتَِب: قَْد ً َأيْضا فَهكَذَا ٤٥ رُوِحيٌّ. ِجسْمٌ ً َأيْضا
لَْم وِحيَّ ُّ الر َأّنَ عَلَى ٤٦ لِْلحَيَاةِ. بَاعٌِث روٌح َ فَهُو ُ الَأِخير ُ آدَم ا وََأمَّ ةً« َّ َحي ً نَْفسا
الَأْرِض مَِن ُل الَأّوَ الِإنْسَانُ ٤٧ : وِحيُّ ُّ الر َّ ثُم ً لا َأّوَ الْمَادِّّيُ َ جَاء بَْل لاً، َأّوَ يَكُْن
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مِثَاِل فَعَلَى ٤٨ مَاءِ. الّسَ مَِن َ فَهُو انِي َّ الث الِإنْسَانُ ا َأمَّ رَاِب؛ ُّ الت مَِن ُصنـِـَع وَقَْد
مَاوِّيِ الّسَ مِثَاِل وَعَلَى رَاِب، ُّ الت مَِن الْمَْصنُوعُونَ َسيَكُونُ رَاِب، ُّ الت مَِن الْمَْصنُوِع
َسنَْحمُِل رَاِب، ُّ الت مَِن الْمَْصنُوِع َ ُصورَة حَمَلْنَا وَمِثْلَمَا ٤٩ ُّونَ. ي مَاوِ الّسَ َسيَكُونُ
الَأْجسَامَ َأّنَ لـَكُْم ُ ُأؤَكِّد الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ِإنِّي، َّ ثُم ٥٠ . مَاوِّيِ الّسَ َ ُصورَة ً َأيْضا
لِلْمُنْحَّلِ ُمِْكُن ي َ لا َكمَا اللهِ، مَلـَكُوَت تَرَِث َأْن ُمِْكنُهَا ي َ لا ِم وَالدَّ حِْم الّلَ ذَاَت
جَمِيعاً، نَرْقُدَ لَْن نَا َّ ِإن سِرّاً: لـَكُْم َأْكِشُف َأنَا وَهَا ٥١ الْمُنْحَّلِ. َ غَيْر يَرَِث َأْن
الْبُوِق فِي يُنْفَُخ عِنْدَمَا عَيْنٍ ِ َطرْفَة فِي بَْل لَحْظَةٍ، فِي ٥٢ جَمِيعاً، ُ ر َّ َسنَتَغَي نَا َّ وَلـَِكن
َنحُْن، ا وََأمَّ َاْنحِلاٍَل. بِلا الَأْموَاُت فَيَقُومُ الْبُوِق، فِي يُنْفَُخ َسوَْف ُ ه َّ فَِإن الَأِخيرِ.
اْنحِلاٍل، َ عَدَم َلْبََس ي َأْن لِلاْنحِلاَِل الْقَابِِل اْلجِسِْم لِهَذَا َبُّدَ فَلا ٥٣ رُ. َّ فَسَنَتَغَي
اْنحِلاٍَل، َ عَدَم الْمُنْحَّلُ هَذَا َلْبََس ي َأْن وَبَعْدَ ٥٤ خُلُوداً. َلْبََس ي َأْن الْفَانِي وَلِهَذَا
صْرِ«! َّ الن فِي الْمَوُْت »ابْتُلـِـــَع ُكتِبَْت: قَْد َّتِي ال ُ الْكَلِمَة ُّ تَتِم خُلُوداً، الْفَانِي وَهَذَا
مَا َّ ِإن الْمَوِْت ُ وََشوْكَة ٥٦ نَصْرُكَ؟ يَامَوُْت وََأيَْن، َشوَْكتَُك؟ يَامَوُْت، فََأيَْن، ٥٥
الَّذِي ِ لِله ُ كْر الّشُ وَلـَِكِن ٥٧ يعَةُ. رِ َّ الش ِهيَ مَا َّ ِإن ِ اْلخَطِيئَة ُ ة َّ وَقُو اْلخَطِيئَةُ، ِهيَ
رَاِسخـِينَ ُكونُوا اءَ، َّ الَأِحب يَاِإْخوَتِي ِإذَْن، ٥٨ الْمَِسيِح! يَسُوعَ ِنَا ّ َب بِر َ صْر َّ الن يَمْنَُحنَا
َجْهدَكُْم َأّنَ عَالِمِينَ دَائِماً، ّبِ َّ الر عَمَِل فِي الاْجتِهَادِ َكثِيرِي مُتَزَْحزِِحينَ، َ غَيْر

عَبَثاً! لَيَْس ّبِ َّ الر فِي
١٦

فِي َائَِس الْكَن َأْوَصيُْت فََكمَا لِلْقِّدِيِسينَ، عَاِت ُّ بَر َّ الت جَمِْع ِبخُُصوِص ا وََأمَّ ١
الُأْسبُوِع، مَِن يَوٍْم ِل َأّوَ فَفِي ٢ َأيْضاً. ْ َأنْتُم اعْمَلُوا كَذلَِك ةَ، َّ غَلاَطِي ِ مُقَاَطعَة
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َيحُْصَل َ لا ى َّ َحت بِهِ، وَلْيَْحتَفِْظ يَْكِسبُهُ؛ ا َّ مِم ُ لَه ُ ر َّ يَتَيَس ا مَّ ً ِبا جَان مِنْكُْم كُّلٌ لِيََضْع
لِيَْحمِلُوا تَْستَْحِسنُونَ مَْن َأبْعَُث وُُصولِي، وَعِنْدَ ٣ ِإلَيْكُْم. َأْذهَُب عِنْدَمَا َمُْع اْلج
الَأْمرِ فِي كَانَ وَِإْن ٤ بِرََسائَِل. ُأزَّوِدَهُْم َأْن بَعْدَ ُأورَُشلِيمَ، ِإلَى ِ بِه ْ ْمتُم َّ تَكَر مَا
لَدَى ِإلَيْكُْم َسَأْذهَُب وَلـَِكنِّي ٥ مَعِي. فَيَْذهَبُونَ مُرَافَقَتِهِْم، ِإلَى يَْدعُونِي مَا
عِنْدَكُْم ُأقَضِّي مَا َّ ُب وَر ٦ فِيهَا، ُ َسَأْجتَاز مَا َّ ِإن لَأنِّي ةَ، َّ ِي مَقِدُون ِ مُقَاَطعَة فِي اْجتِيَازِي
فَرِ الّسَ َسبِيَل لِي تُسَهِّلُونَ َّ ثُم عِنْدَكُْم ُ ه َّ كُل َ تَاء الّشِ ُأقَضِّي مَا َّ ُب ر َأْو مَِن، َّ الز مَِن ً ة مُّدَ
ِ هَذِه َسبِيٍل ِ َكعَابِر َأزُورَكُْم َأْن يدُ ُأرِ َ لا فََأنَا ٧ ِإلَْيهَا. َأْذهَُب ٍ ِجهَة ةِ َّ َأي ِإلَى
َسَأبْقَى َأنِّي عَلَى ٨ . ّبُ َّ الر َأذِنَ ِإْن عِنْدَكُْم ِإقَامَتِي تَطُوَل َأْن َأْرُجو بَْل ةَ، َّ الْمَر
ً َكبِيرا ً بَابا لَأّنَ ٩ ) الْيَهُودِّيِ اْلحََصادِ عِيدِ )َأْي َمِْسينَ اْلخ الْيَوِْم ى َّ َحت َأفَسَُس فِي
ِإلَيْكُْم، تِيمُوثَاوُُس وََصَل وَِإذَا ١٠ َكثِيرُونَ! وَالْمُقَاوِمُونَ لِي، انْفَتََح قَدِ ً الا وَفَعَّ
َ فَلا ١١ مِثْلِي. ّبِ َّ الر بِعَمَِل يَقُومُ ُ ه َّ لَأن عِنْدَكُْم، ً مُْطمَئِنّا يَكُونَ بَِأْن وا فَاهْتَمُّ
وُُصولَهُ، ُ َأنْتَظِر فََأنَا بِسَلاٍَم، ِإلَيَّ لِيَعُودَ بِيَل الّسَ ُ لَه سَهِّلُوا بَْل َأحَدٌ، ِ بِه يَْستَِخّف
َ الِإْخوَة يُرَافَِق َأْن ِ ِإلَيْه َطلَبُْت مَا ً فََكثِيرا وُس، ُّ َأبُل الَأُخ ا َأمَّ ١٢ الِإْخوَةِ. مََع
عَلَى الآنَ. يَْذهََب َأْن فِي قَّطُ ٌ رَْغبَة ِ لَدَيْه تَكُْن لَْم وَلـِكْن، ِإلَيْكُْم. هَاِب الذَّ فِي
يَن. حَذِرِ مُتَيَّقِظِينَ ُكونُوا ١٣ الْمُنَاِسبَةُ. ُ الْفُرَْصة ُ لَه ُ ر َّ تَتَوَف عِنْدَمَا َسيَْذهَُب ُ ه َّ َأن
ُ فَاعْمَلُوه تَعْمَلُونَهُ، مَا وَكُّلُ ١٤ يَاءَ. َأقْوِ ُكونُوا رِجَالاً. ُكونُوا يمَاِن. الِإ فِي اثْبُتُوا
تَعْرِفُونَ ْ َأنْتُم لََب: الّطَ هَذَا ِإلَيْكُْم َأْطلُُب الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ َأنِّي، عَلَى ١٥ ةِ. َّ الْمََحب فِي
الْقِّدِيِسينَ، ِ ِلخِْدمَة َأنْفُسَهُْم ُسوا َّ كَر وَقَْد ِيَةَ، َأخَائ ُ بَاُكورَة فَهُْم اْستِفَانَاَس، َ عَائِلَة
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الْعَمَِل. فِي بِاْجتِهَادٍ مَعَهُْم ُ يَْشتَرِك مَْن وَلِكُّلِ وَلَأْمثَالِهِْم، لَهُْم فَاْخَضعُوا ١٦
نَابُوا فَقَْد ِيكُوَس. وََأخَائ وَفُرْتُونَاتُوَس اْستِفَانَاَس بِمَِجيءِ ً َكثِيرا سُرِْرُت ١٧
ِ هؤُلاَء مِثَْل فَقَّدِرُوا وَرُوحَكُْم. رُوِحي َأنْعَشُوا ِإْذ ١٨ الاْحتِيَاِج. َسّدِ فِي عَنْكُْم
فِي عَلَيْكُْم ُ وَيُسَلِّم عَلَيْكُْم. ُ تُسَلِّم ا َّ َأِسي ِ مُقَاَطعَة فِي َائُِس الْكَن ١٩ ْقدِيرِ! َّ الت َحّقَ
ِ الِإْخوَة جَمِيُع ٢٠ بَيْتِهِمَا. فِي َّتِي ال ِ َكنِيسَة ـْ ال مََع َّ ِيْسكِلا وَبِر َ َأكِيلا َكثِيراً، ّبِ َّ الر
َسلاَِمي، وَِإلَيْكُْم ٢١ َطاهِرَةٍ. بِقُبْلَةٍ بَعٍْض عَلَى بَعُْضكُْم َسلِّمُوا عَلَيْكُْم. يُسَلِّمُونَ
)َأْي »َأنَاثِيمَا« فَلْيَكُْن ّبَ َّ الر َُيحِّبُ لا َأحَدٌ كَانَ ِإْن ٢٢ يَدِي. ِبخَّطِ بُولَُس، َأنَا
يَسُوعَ ّبِ َّ الر ُ نِعْمَة مَعَكُْم لِتَكُْن ٢٣ تَعَاَل!( نَا، َّ َب ر )َأْي ثَا« »مَارَانَا مَلْعُوناً!(

آمِين. يَسُوعَ! الْمَِسيِح فِي تِي َّ َمحَب ً جَمِيعا وَلـَكُْم ٢٤ الْمَِسيِح!
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