
ثُوسِل كُوِرنوِل اَُألولَى ِإىل أَهساَلر ولُسالَةُ بِرس  
1 
1 ،األخ شيئَِة اِهللا، وسوستانيساملَسيِح مب سوعسوالً لير املَدعو ،2بولُس سنياملُقَد ،ِة اِهللا الَّيت يف كوِرنثوسإىل كنيس

ِنعمةٌ 3: ين يدعونَ باسِم ربنا يسوع املَسيِح يف كُلّ مكاٍن، هلُم ولَنايف املَسيِح يسوع، املَدعوين ِقديسني مع مجيِع الَّذ
  .لكُم وسالم ِمن اِهللا أبينا والرب يسوع املَسيِح

  الشكر
 استغنيتم فيِه أنكُم يف كُلّ شيٍء5أشكُر إهلي يف كُلّ حٍني ِمن ِجهِتكُم على ِنعمِة اِهللا املُعطاِة لكُم يف يسوع املَسيِح، 4

حتى إنكُم لَستم ناِقصني يف موِهبٍة ما، وأنتم متوقّعونَ 7كما ثُبتت فيكُم شهادةُ املَسيِح، 6يف كُلّ كِلمٍة وكُلّ ِعلٍم، 
أمني هو اُهللا الَّذي 9. بنا يسوع املَسيِحالَّذي سيثِبتكُم أيضا إىل النهايِة بال لَوٍم يف يوِم ر8اسِتعالنَ ربنا يسوع املَسيِح، 

  .بِه دعيتم إىل شِركَِة ابِنِه يسوع املَسيِح ربنا
  االنقسامات يف الكنيسة

10 كُمينا، وال يكونَ بقَوالً واِحد كُماملَسيِح، أنْ تقولوا مجيع سوعنا يبةُ، باسِم رها اإلخوأي إلَيكُم ين أطلُبولكن
ألني أُخِبرت عنكُم يا إخويت ِمن أهِل خلوي أنَّ بينكُم 11نِشقاقات، بل كونوا كاِملني يف ِفكٍر واِحٍد ورأٍي واِحٍد، ا

". أنا للمسيِح"، و"أنا لصفا"، و"أنا ألبلّوس"، و"أنا لبولُس:"أنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنكُم يقولُ: فأنا أعين هذا12. خصوماٍت
أشكُر اَهللا أني مل أُعمد أحدا ِمنكُم 14سم املَسيح؟ ألَعلَّ بولُس صِلب ألجِلكُم، أم باسِم بولُس اعتمدتم؟ هل انق13َ

 ،سوغاي سبامسي15إالَّ ِكريسب دتمي عإن دى ال يقولَ أح16. حتاسِتفانوس يتا بأيض دتمدا ذلك . وعع
ألنَّ املَسيح مل يرِسلين ُألعمد بل ُألبشر، ال ِحبكمِة كالٍم لئالَّ يتعطَّلَ صليب 17عمدت أحدا آخر، لَست أعلَم هل 

  . املَسيِح
  املسيح حكمة اهللا وقوته

سأُبيد : "ألنه مكتوب19 قوةُ اِهللا، فإنَّ كِلمةَ الصليِب ِعند اهلاِلكني جهالَةٌ، وأما ِعندنا نحن املُخلَّصني فهي18
أين احلَكيم؟ أين الكاِتب؟ أين مباِحثُ هذا الدهِر؟ ألَم يجهِل اُهللا ِحكمةَ 20". ِحكمةَ احلُكَماِء، وأرفُض فهم الفُهماِء

سن اُهللا أنْ يخلّص املؤِمنني جبهالَِة ألنه إذ كانَ العالَم يف ِحكمِة اِهللا مل يعِرِف اَهللا باِحلكمِة، استح21هذا العالَِم؟ 
لليهوِد : ولكننا نحن نكِرز باملَسيِح مصلوبا23ألنَّ اليهود يسألونَ آيةً، واليونانيني يطلُبونَ ِحكمةً، 22. الِكرازِة

ألنَّ جهالَةَ اِهللا 25. سيِح قوِة اِهللا وِحكمِة اِهللايهودا ويونانيني، فباملَ: وأما للمدعوين24! عثرةً، ولليونانيني جهالَةً
  !وضعف اِهللا أقوى ِمن الناِس! أحكَم ِمن الناِس

فانظُروا دعوتكُم أيها اإلخوةُ، أنْ لَيس كثريونَ حكَماَء حسب اجلَسِد، لَيس كثريونَ أقوياَء، لَيس كثريونَ شرفاَء، 26
27احلُكَماَءبل اختار خزيالَ العالَِم ليهاألقوياَء.  اُهللا ج خزيفاَء العالَِم ليعاُهللا ض اُهللا أدنياَء 28. واختار واختار

 ،بِطلَ املَوجوداملَوجوِد لي ى وغَرير29العالَِم واملُزدهٍد أمامسكُلُّ ذي ج ِخرفتال ي باملَسيِح 30. لكَي مأنت وِمنه



سوعةً وِفداًءيا وقَداساِهللا وبر ةً ِمنلنا ِحكم 31. ، الَّذي صاركتوبى كما هو محت":ببالر ِخرفتفلي رخِن افتم."  
  
 
2 
أعِزم أنْ ألني مل 2وأنا لَما أتيت إلَيكُم أيها اإلخوةُ، أتيت لَيس بسمو الكَالِم أو اِحلكمِة مناديا لكُم بشهادِة اِهللا، 1

. وأنا كُنت ِعندكُم يف ضعٍف، وخوٍف، وِرعدٍة كثريٍة3. أعِرف شيئًا بينكُم إالَّ يسوع املَسيح وإياه مصلوبا
كُم لكَي ال يكونَ إميان5وكَالمي وِكرازيت مل يكونا بكَالِم اِحلكمِة اإلنسانيِة املُقِنِع، بل ببرهاِن الروِح والقوِة، 4

  .ِحبكمِة الناِس بل بقوِة اِهللا
  احلكمة الَّيت من الروح القدس

. لكننا نتكَلَّم ِحبكمٍة بني الكاِملني، ولكن ِحبكمٍة لَيست ِمن هذا الدهِر، وال ِمن عظَماِء هذا الدهِر، الَّذين يبطَلون6َ
7ِة اِهللا يف ِسرِحبكم كَلَّمتبل ن :هوِر ملَجِدنا، اِحلكمها قَبلَ الدنياُهللا فع قِة، الَّيت سب8ِة املَكتوم ِمن دعلَمها أحالَّيت مل ي

ما مل تر عني، ولَم تسمع أُذُنٌ، ولَم : "بل كما هو مكتوب9. عظَماِء هذا الدهِر، ألنْ لو عرفوا لَما صلَبوا رب املَجِد
ألنَّ الروح يفحص كُلَّ شيٍء . فأعلَنه اُهللا لنا نحن بروِحِه10". ما أعده اُهللا للَّذين يِحبونه: ٍنيخطُر على باِل إنسا

ألنْ من ِمن الناِس يعِرف أُمور اإلنساِن إالَّ روح اإلنساِن الَّذي فيِه؟ هكذا أيضا أُمور اِهللا ال 11. حتى أعماق اِهللا
ونحن مل نأخذْ روح العالَِم، بل الروح الَّذي ِمن اِهللا، لنعِرف األشياَء املَوهوبةَ لنا ِمن 12. أحد إالَّ روح اِهللايعِرفُها 

حياِت الَّيت نتكَلَّم ا أيضا، ال بأقواٍل تعلّمها ِحكمةٌ إنسانيةٌ، بل مبا يعلّمه الروح القُدس، قاِرنني الرو13اِهللا، 
ولكن اإلنسانَ الطَّبيعي ال يقبلُ ما لروِح اِهللا ألنه ِعنده جهالَةٌ، وال يقِدر أنْ يعِرفَه ألنه إنما يحكَم 14. بالروحياِت
عرف ِفكر الرب ألنه من "16. وأما الروحي فيحكُم يف كُلّ شيٍء، وهو ال يحكَم فيِه ِمن أحٍد15. فيِه روحيا
  .وأما نحن فلَنا ِفكر املَسيِح". فيعلّمه؟

  
  

  االنقسامات يف الكنيسة
3 
سقَيتكُم لَبنا ال طَعاما، 2وأنا أيها اإلخوةُ مل أستِطع أنْ أُكَلّمكُم كروحيني، بل كجسديني كأطفاٍل يف املَسيِح، 1

تست عدمل تكونوا ب كُمطيعونَ، ألنا ال تستون3َطيعونَ، بل اآلنَ أيضديسج عدب كُمألن . وِخصام دسإذ فيكُم ح هفإن
أفَلَستم " أنا ألبلّوس: "وآخر" أنا لبولُس:"ألنه متى قالَ واِحد4وانِشقاق، ألَستم جسديني وتسلُكونَ حبسِب البشِر؟ 

  جسديني؟
 أنا غَرست 6: بولُس؟ ومن هو أبلّوس؟ بل خاِدماِن آمنتم بواِسطَِتهما، وكما أعطَى الرب لكُلّ واِحٍدفمن هو 5

والغاِرس والساقي 8. إذًا لَيس الغاِرس شيئًا وال الساقي، بل اُهللا الَّذي ينمي7. وأبلّوس سقَى، لكن اَهللا كانَ ينمي
 ولكن ،ما واِحدِبِههِب تعسحب هتذُ أُجرةُ اِهللا، بناُء اِهللا9. كُلَّ واِحٍد سيأخفالح معاِمالِن مع اِهللا، وأنت حننا نفإن .



ولكن فلينظُر كُلُّ واِحٍد كيف يبين . حسب ِنعمِة اِهللا املُعطاِة يل كبناٍء حكيٍم قد وضعت أساسا، وآخر يبين علَيِه10
ولكن إنْ كانَ 12. فإنه ال يستطيع أحد أنْ يضع أساسا آخر غَري الَّذي وِضع، الَّذي هو يسوع املَسيح11. علَيِه

فعملُ كُلّ واِحٍد سيصري ظاِهرا ألنَّ 13ذَهبا، ِفضةً، ِحجارةً كرميةً، خشبا، عشبا، قَشا، : أحد يبين على هذا األساِس
إنْ بقي عملُ أحٍد قد بناه علَيِه فسيأخذُ 14. ألنه بناٍر يستعلَن، وستمتِحن النار عملَ كُلّ واِحٍد ما هو. م سيبينهاليو
، أما تعلَمونَ أنكُم هيكَلُ اِهللا16. إِن احترق عملُ أحٍد فسيخسر، وأما هو فسيخلُص، ولكن كما بناٍر15. أُجرةً

. إنْ كانَ أحد يفِسد هيكَلَ اِهللا فسيفِسده اُهللا، ألنَّ هيكَلَ اِهللا مقَدس الَّذي أنتم هو17وروح اِهللا يسكُن فيكُم؟ 
18هفسن دأح نعخدال ي .جاِهالً لكَي ِصرهِر، فلييف هذا الد كُمينب كيمح هأن ظُني داإنْ كانَ أحكيمح صريي  !
19كتوبم هاِهللا، ألن هالَةٌ ِعندةَ هذا العالَِم هي جألنَّ ِحكم" :كِرِهما20". اآلِخذُ احلُكَماَء مبوأيض" : علَمي بالر

س، أم أبلّوس، أم صفا، أِم أبول22ُ: فإنَّ كُلَّ شيٍء لكُم! إذًا ال يفتِخرنَّ أحد بالناِس21". أفكار احلُكَماِء أنها باِطلَةٌ
  .وأما أنتم فللمسيِح، واملَسيح ِهللا23. كُلُّ شيٍء لكُم. العالَم، أِم احلياةُ، أِم املَوت، أِم األشياُء احلاِضرةُ، أِم املُستقبِلَةُ

  
  

  رسل املسيح
4 
. ثُم يسألُ يف الوكَالِء لكَي يوجد اإلنسانُ أمينا2، هكذا فليحِسبنا اإلنسانُ كخداِم املَسيِح، ووكَالِء سرائِر اِهللا1
فإني لَست 4. بل لَست أحكُم يف نفسي أيضا. وأما أنا فأقَلُّ شيٍء ِعندي أنْ يحكَم يفَّ ِمنكُم، أو ِمن يوِم بشٍر3

إذًا ال حتكُموا يف شيٍء قَبلَ 5. م يفَّ هو الربولكن الَّذي يحكُ. لكنين لَست بذلك مبررا. أشعر بشيٍء يف ذايت
  .وحينئٍذ يكونُ املَدح لكُلّ واِحٍد ِمن اِهللا. الوقِت، حتى يأيتَ الرب الَّذي سينري خفايا الظالِم ويظِهر آراَء القُلوب

أنْ ال تفتِكروا فوق ما هو : "جِلكُم، لكَي تتعلَّموا فيناإىل نفسي وإىل أبلّوس ِمن أ فهذا أيها اإلخوةُ حولته تشبيها6
كتوبِر"مألجِل الواِحِد على اآلخ دأح ِفخنتال ي قد 7. ، كي ؟ وإنْ كُنتذهمل تأخ يٍء لكش ؟ وأيكزيمي نم هألن

ولَيتكُم ملكتم لنمِلك نحن ! ملكتم بدوِننا!  قد استغنيتم!إنكُم قد شِبعتم8أخذت، فلماذا تفتِخر كأنك مل تأخذْ؟ 
ا معكُمعلَينا باملَوِت9! أيض حكومنا مكأن ،لَ آِخرينسالر حننا نزى أنَّ اَهللا أبري أرا للعالَِم، . فإننظَرنا ِصرنا مألن

! نحن ضعفاُء، وأما أنتم فأقوياُء!  املَسيِح، وأما أنتم فحكَماُء يف املَسيِحنحن جهالٌ ِمن أجِل10. للمالئكَِة والناِس
إىل هِذِه الساعِة نجوع ونعطَش ونعرى ونلكَم ولَيس لنا إقامةٌ، 11! أنتم مكَرمونَ، وأما نحن فبال كرامٍة

ِصرنا كأقذاِر العالَِم ووسِخ كُلّ . يفترى علَينا فنِعظ13ُ. ضطَهد فنحتِملُن. نشتم فنباِرك. ونتعب عاِملني بأيدينا12
ألنه وإنْ كانَ لكُم ربوات 15. لَيس لكَي أُخجلكُم أكتب ذا، بل كأوالدي األِحباِء أُنِذركُم14. شيٍء إىل اآلنَ

فأطلُب إلَيكُم أنْ 16. ألني أنا ولَدتكُم يف املَسيِح يسوع باإلجنيِل. ثريونَِمن املُرِشدين يف املَسيِح، لكن لَيس آباٌء ك
لذلك أرسلت إلَيكُم تيموثاوس، الَّذي هو ابين احلَبيب واألمني يف الرب، الَّذي يذَكّركُم 17. تكونوا متمثّلني يب

ولكني سآيت 19. فانتفَخ قَوم كأني لَست آتيا إلَيكُم18. يف كُلّ كنيسٍةبطُرقي يف املَسيِح كما أُعلّم يف كُلّ مكاٍن، 



مهتفَخوا بل قوانت الَّذين كالم لَيس فسأعِرف ،با إنْ شاَء الرسريع بكَالٍم، بل 20. إلَيكُم اِهللا لَيس ألنَّ ملكوت
   باملَحبِة وروِح الوداعِة؟ماذا تريدونَ؟ أبعصا آيت إلَيكُم أم21. بقوٍة

  موقف الكنيسة من أخ يزين
5 
أفأنتم 2. وِزنى هكذا ال يسمى بني اُألمِم، حتى أنْ تكونَ لإلنساِن امرأةُ أبيِه! يسمع مطلَقًا أنَّ بينكُم ِزنى1

فإني أنا كأني غائب باجلَسِد، ولكن 3علَ هذا الِفعلَ؟ منتِفخونَ، وباحلَري مل تنوحوا حتى يرفَع ِمن وسِطكُم الَّذي ف
 إذ أنتم وروحي -باسِم ربنا يسوع املَسيِح 4: حاِضر بالروِح، قد حكَمت كأني حاِضر يف الَّذي فعلَ هذا، هكذا

هلَالِك اجلَسِد، لكَي ختلُص الروح يف يوِم الرب أنْ يسلَّم ِمثلُ هذا للشيطاِن 5 -مجتِمعونَ مع قوِة ربنا يسوع املَسيِح 
سوعا6. ينسح كُمافِتخار تعلَمونَ أنَّ . لَيس م؟"ألَستكُلَّه جنيالع رمخةً تغريةً صمريةَ 7" خاخلَمري قّوا ِمنكُمإذًا ن

فطري ما كما أنتا جديدجينتكونوا ع ألجِلناألنَّ. العتيقَةَ، لكَي قد ذُِبح ا املَسيحنا أيضٍة 8.  ِفصحمريخب لَيس ،ديعإذًا لن
واخلُبِث، بل بفَطِري اإلخالِص واحلَق رِة الشمريعتيقٍَة، وال خب.  

عني، أو اخلاِطفني، أو ولَيس مطلَقًا زناةَ هذا العالَِم، أو الطَّما10. كتبت إلَيكُم يف الرسالَِة أنْ ال تخاِلطوا الزناة9َ
إنْ كانَ أحد مدعو أخا زانيا أو : وأما اآلنَ فكتبت إلَيكُم11! عبدةَ األوثاِن، وإالَّ فيلزمكُم أنْ خترجوا ِمن العالَِم

ألنه ماذا يل أنْ أدين 12.  هذاطَماعا أو عاِبد وثٍَن أو شتاما أو ِسكّريا أو خاِطفًا، أنْ ال تخاِلطوا وال تؤاِكلوا ِمثلَ
فاعِزلوا اخلَبيثَ ِمن . "أما الَّذين ِمن خاِرٍج فاُهللا يدينهم13الَّذين ِمن خاِرٍج؟ ألَستم أنتم تدينونَ الَّذين ِمن داِخٍل؟ 

يِنكُمب."  
  
  

  التقاضي بني املؤمنني
6 
1رى على آخعود له دأح ِمنكُم رجاست؟ أييسنيالِقد ِعند ولَيس ،الظّاِلمني ِعند حاكَمتعلَمونَ أنَّ 2 أنْ ي مألَست

ألَستم تعلَمونَ أننا 3الِقديسني سيدينونَ العالَم؟ فإنْ كانَ العالَم يدانُ بكُم، أفأنتم غَري مستأِهلني للمحاِكِم الصغرى؟ 
فإنْ كانَ لكُم محاِكم يف أُموِر هِذِه احلياِة، فأجِلسوا املُحتقَرين يف 4! ور هِذِه احلياِةسندين مالئكَةً؟ فباألولَى أُم

لكن األخ 6أهكذا لَيس بينكُم حكيم، وال واِحد يقِدر أنْ يقضي بني إخوِتِه؟ . لتخجيِلكُم أقول5ُ! الكَنيسِة قُضاةً
ملاذا . فاآلنَ فيكُم عيب مطلَقًا، ألنَّ ِعندكُم محاكَماٍت بعِضكُم مع بعٍض7!.  املؤِمننييحاِكم األخ، وذلك ِعند غَِري

أم لَستم تعلَمونَ أنَّ 9! لكن أنتم تظِلمونَ وتسلُبونَ، وذلك لإلخوِة8ال تظلَمونَ باحلَري؟ ملاذا ال تسلَبونَ باحلَري؟ 
ال زناةٌ وال عبدةُ أوثاٍن وال فاِسقونَ وال مأبونونَ وال مضاِجعو ذُكوٍر، : ؟ ال تِضلّواالظّاِلمني ال يِرثونَ ملكوت اِهللا

وهكذا كانَ أُناس 11. وال ساِرقونَ وال طَماعونَ وال ِسكّريونَ وال شتامونَ وال خاِطفونَ يِرثونَ ملكوت اِهللا10
ِمنكُم .ربل تب ،مستبل تقَد ،ملتسوبروِح إِهلنالكن اغت سوعي بباسِم الر مرت.  

  جمدوا اهللا يف أجسادكم ويف أرواحكم



. ، لكن ال يتسلَّطُ علَي شيٌء"كُلُّ األشياِء ِحتلُّ يل. "، لكن لَيس كُلُّ األشياِء تواِفق"كُلُّ األشياِء ِحتلُّ يل"12
. ولكن اجلَسد لَيس للزنا بل للرب، والرب للجسِد.  هذا وِتلكللجوِف واجلَوف لألطِعمِة، واُهللا سيبيد األطِعمة13ُ
ألَستم تعلَمونَ أنَّ أجسادكُم هي أعضاُء املَسيِح؟ أفآخذُ 15. واُهللا قد أقام الرب، وسيقيمنا نحن أيضا بقوِتِه14

: ستم تعلَمونَ أنَّ مِن التصق بزانيٍة هو جسد واِحد؟ ألنه يقولُأم ل16َ! أعضاَء املَسيِح وأجعلُها أعضاَء زانيٍة؟ حاشا
كُلُّ خطيٍة يفعلُها . اُهربوا ِمن الزنا18. وأما مِن التصق بالرب فهو روح واِحد17". يكونُ اِلاثناِن جسدا واِحدا"

أم لَستم تعلَمونَ أنَّ جسدكُم هو هيكَلٌ 19. يزين يخِطئُ إىل جسِدِهاإلنسانُ هي خاِرجةٌ عن اجلَسِد، لكن الَّذي 
فمجدوا اَهللا يف . ألنكُم قد اشتريتم بثَمٍن20للروِح القُدِس الَّذي فيكُم، الَّذي لكُم ِمن اِهللا، وأنكُم لَستم ألنفُِسكُم؟ 

  .أجساِدكُم ويف أرواِحكُم الَّيت هي ِهللا
  
  

  الزواج
7 
ولكن لسبِب الزنا، ليكُن لكُلّ واِحٍد 2. فحسن للرجِل أنْ ال يمس امرأةً: وأما ِمن ِجهِة اُألموِر الَّيت كتبتم يل عنها1

لَيس للمرأِة 4. أيضا الرجلَليوِف الرجلُ املَرأةَ حقَّها الواِجب، وكذلك املَرأةُ 3. امرأته، وليكُن لكُلّ واِحدٍة رجلُها
ال يسلُب أحدكُم 5. وكذلك الرجلُ أيضا لَيس له تسلُّطٌ على جسِدِه، بل للمرأِة. تسلُّطٌ على جسِدها، بل للرجِل

تِمعوا أيضا معا لكَي ال يجربكُم اآلخر، إالَّ أنْ يكونَ على موافَقٍَة، إىل حٍني، لكَي تتفَرغوا للصوِم والصالِة، ثُم جت
ِتكُمزاهِم ندِب عبيطانُ لس7. ولكن أقولُ هذا على سبيِل اإلذِن ال على سبيِل األمِر6. الش أنْ يكونَ مجيع ي أُريدألن

  .اآلخر هكذاالواِحد هكذا و. لكن كُلَّ واِحٍد له موِهبته اخلاصةُ ِمن اِهللا. الناِس كما أنا
. ولكن إنْ مل يضبطوا أنفُسهم، فليتزوجوا9. ولكن أقولُ لغِري املُتزوجني ولألراِمِل، إنه حسن هلُم إذا لَِبثوا كما أنا8

وإنْ 11 تفاِرق املَرأةُ رجلها، أنْ ال: وأما املُتزوجونَ، فأوصيِهم، ال أنا بل الرب10. ألنَّ التزوج أصلَح ِمن التحرِق
: وأما الباقونَ، فأقولُ هلُم أنا، ال الرب12. وال يترِك الرجلُ امرأته. فارقَته، فلتلبثْ غَري متزوجٍة، أو لتصاِلح رجلها

واملَرأةُ الَّيت هلا رجلٌ غَري مؤِمٍن، وهو 13. إنْ كانَ أخ له امرأةٌ غَري مؤِمنٍة، وهي ترتضي أنْ تسكُن معه، فال يتركها
كهمعها، فال تتر سكُنضي أنْ يرتِل14. يجةٌ يف الرسقَدِة ماملؤِمن يف املَرأِة، واملَرأةُ غَري سقَداملؤِمِن م لَ غَريجألنَّ الر .

لَيس األخ أو اُألخت . ولكن إنْ فارق غَري املؤِمِن، فليفاِرق15 .وإالَّ فأوالدكُم نِجسونَ، وأما اآلنَ فهم مقَدسونَ
ألنه كيف تعلَمني أيتها املَرأةُ، هل تخلّصني 16. مستعبدا يف ِمثِل هِذِه األحواِل، ولكن اَهللا قد دعانا يف السالِم

لّصخلُ، هل تجها الرأي تعلَم لَ؟ أو كيفجكُلَّ 17 املَرأةَ؟ الر بعا الراُهللا لكُلّ واِحٍد، كما د مكما قَس هأن غَري
سلُكيف مجيِع الكَنائِس. واِحٍد، هكذا لي ر18. وهكذا أنا آمأغلَف ِصرختونٌ، فال يوهو م دأح عييف . د دأح عيد
ِتنخترلَِة، فال ييئًا، ولَي19. الغاِخلتانُ ش يئًا، بل ِحفظُ وصايا اِهللالَيسرلَةُ شِت الغفيها كُلُّ 20. س عيةُ الَّيت دعواَلد
ألنَّ 22. دعيت وأنت عبد فال يهمك، بل وإِن استطَعت أنْ تصري حرا فاستعِملها باحلَري21. واِحٍد فليلبثْ فيها



بالر فهو عتيق ،بدوهو ع بيف الر عيد نسيِح. مللم بدهو ع املَدعو ا احلُرٍن، فال 23. كذلك أيضبثَم مريتقد اشت
  .ما دِعي كُلُّ واِحٍد فيِه أيها اإلخوةُ فليلبثْ يف ذلك مع اِهللا24. تصريوا عبيدا للناِس

  غري املتزوجني واألرامل
25فيِهن بالر ِمن ِعندي أمر ى، فلَيسذارا العاوأمأنْ يكونَ أمين بالر هِحمر نا كمين أُعطي رأي26. ، ولكن فأظُن

فال تطلُِب ! أنت مرتِبطٌ بامرأٍة27: أنَّ هذا حسن لسبِب الضيِق احلاِضِر، أنه حسن لإلنساِن أنْ يكونَ هكذا
وإنْ تزوجِت العذراُء مل . نك وإنْ تزوجت مل تخِطئْلك28. فال تطلُِب امرأةً! أنت منفَِصلٌ عن امرأٍة. اِلانِفصالَ
الوقت : فأقولُ هذا أيها اإلخوة29ُ. وأما أنا فإني أُشِفق علَيكُم. ولكن ِمثلَ هؤالِء يكونُ هلُم ضيق يف اجلَسِد. تخِطئْ

هلُم ِنساٌء كأنْ لَيس يكونَ الَّذين لكَي ،رقَصنذُ اآلنَ محونَ 30 هلُم، مفري بكونَ، والَّذينال ي مهبكونَ كأني والَّذين
ألنَّ . والَّذين يستعِملونَ هذا العالَم كأنهم ال يستعِملونه31كأنهم ال يفرحونَ، والَّذين يشترونَ كأنهم ال يمِلكونَ، 

وأما 33غَري املُتزوِج يهتم يف ما للرب كيف يرضي الرب، . نوا بال همفأُريد أنْ تكو32. هيئَةَ هذا العالَِم تزولُ
هرضي امرأتي يف ما للعالَِم كيف مهتفي جوزذراِء فرقًا34. املُتِة والعوجالز نيإنَّ ب : بيف ما للر مت ِةجوزاملُت غَري

  .وأما املُتزوجةُ فتهتم يف ما للعالَِم كيف ترضي رجلها.  وروحالتكونَ مقَدسةً جسدا
إنْ  ولكن36. هذا أقولُه خلَِريكُم، لَيس لكَي أُلقي علَيكُم وهقًا، بل ألجِل اللّياقَِة واملُثابرِة للرب ِمن دوِن ارِتباٍك35

إنه ال .  نحو عذرائِه إذا جتاوزِت الوقت، وهكذا لَِزم أنْ يصري، فليفعلْ ما يريدكانَ أحد يظُن أنه يعملُ بدوِن لياقٍَة
وأما من أقام راِسخا يف قَلِبِه، ولَيس له اضِطرار، بل له سلطانٌ على إرادِتِه، وقد عزم على هذا 37. فليتزوجا. يخِطئُ

املَرأةُ 39. إذًا، من زوج فحسنا يفعلُ، ومن ال يزوج يفعلُ أحسن38. ه، فحسنا يفعلُيف قَلِبِه أنْ يحفَظَ عذراَء
. ولكن إنْ مات رجلُها، فهي حرةٌ لكَي تتزوج مبن تريد، يف الرب فقط. مرتِبطَةٌ بالناموِس ما دام رجلُها حيا

  .وأظُن أني أنا أيضا ِعندي روح اِهللا. بطَةً إنْ لَِبثَت هكذا، حبسِب رأييولكنها أكثَر ِغ40
  
  

  األطعمة املقدمة كذبيحة لألوثان
8 
ه فإنْ كانَ أحد يظُن أن2. ولكن املَحبةَ تبين ،الِعلم ينفُخ. فنعلَم أنَّ جلميِعنا ِعلما: وأما ِمن ِجهِة ما ذُِبح لألوثاِن1

عِرفأنْ ي ِجبكما ي عديئًا بش عِرفمل ي هيئًا، فإنش عِرف3! يهِعند عروفاَهللا، فهذا م ِحبي دولكن إنْ كانَ أح .
وإنْ وِجد ما ألنه 5. نعلَم أنْ لَيس وثَن يف العالَِم، وأنْ لَيس إله آخر إالَّ واِحدا: فِمن ِجهِة أكِل ما ذُِبح لألوثاِن4

: لكن لنا إله واِحد6. يسمى آِلهةً، ِسواٌء كانَ يف السماِء أو على األرِض، كما يوجد آِلهةٌ كثريونَ وأرباب كثريونَ
له حناألشياِء، ون مجيع الَّذي ِمنه اآلب .واِحد ببِه: ور حناألشياِء، ون الَّذي بِه مجيع ،املَسيح سوع7 .ي ولكن لَيس

بل أُناس بالضمِري نحو الوثَِن إىل اآلنَ يأكُلونَ كأنه ِمما ذُِبح لوثٍَن، فضمريهم إذ هو ضعيف . الِعلم يف اجلميِع
سج8. يتننقُصوإنْ مل نأكُلْ ال ن زيدنا إنْ أكَلنا ال ننا إىل اِهللا، ألنمقَدال ي الطَّعام ول9. ولكن صريكن انظُروا لئالَّ ي



ألنه إنْ رآك أحد يا من له ِعلم، متِكئًا يف هيكَِل وثٍَن، أفَال يتقَوى ضمريه، إذ هو 10. سلطانكُم هذا معثَرةً للضعفاِء
. ذي مات املَسيح ِمن أجِلِهفيهِلك بسبِب ِعلِمك األخ الضعيف ال11َّ! ضعيف، حتى يأكُلَ ما ذُِبح لألوثاِن؟

لذلك إنْ كانَ طَعام يعِثر 13. وهكذا إذ تخِطئونَ إىل اإلخوِة وجترحونَ ضمريهم الضعيف، تخِطئونَ إىل املَسيِح12
  .أخي فلن آكُلَ لَحما إىل األبِد، لئالَّ أُعِثر أخي

  
  

  حقوق الرسول
9 
1رأنا ح سوالً؟ ألَستأنا ر ؟ ألَستبلي يف الرمع مأنت منا؟ ألَستبر املَسيح سوعي 2ا؟ أما رأيت لَست إنْ كُنت

هذا هو احِتجاجي ِعند الَّذين 3. ألنكُم أنتم ختم ِرسالَيت يف الرب! رسوالً إىل آخرين، فإنما أنا إلَيكُم رسولٌ
ألَعلَّنا لَيس لنا سلطانٌ أنْ نجولَ بأُخٍت زوجةً كباقي 5طانٌ أنْ نأكُلَ ونشرب؟ ألَعلَّنا لَيس لنا سل4: يفحصونين

من جتَند قَطُّ بنفَقَِة نفِسِه؟ ومن 7أم أنا وبرنابا وحدنا لَيس لنا سلطانٌ أنْ ال نشتِغلَ؟ 6الرسِل وإخوِة الرب وصفا؟ 
ألَعلّي أتكَلَّم ذا كإنساٍن؟ أم لَيس 8 ال يأكُلُ؟ أو من يرعى رعيةً وِمن لَبِن الرعيِة ال يأكُلُ؟ يغِرس كرما وِمن ثَمِرِه

أم يقولُ 10ألَعلَّ اَهللا تِهمه الثّريانُ؟ ". ال تكُم ثَورا داِرسا:"فإنه مكتوب يف ناموِس موسى9الناموس أيضا يقولُ هذا؟ 
ألنه ينبغي للحراِث أنْ يحرثَ على رجاٍء، وللداِرِس على الرجاِء أنْ يكونَ . لَقًا ِمن أجِلنا؟ إنه ِمن أجِلنا مكتوبمط

إنْ كانَ 12إنْ كُنا نحن قد زرعنا لكُم الروحياِت، أفَعظيم إنْ حصدنا ِمنكُم اجلَسدياِت؟ 11. شريكًا يف رجائِه
يٍء لئالَّ آخلُ كُلَّ شمحتلطانَ، بل نعِملْ هذا السستنا مل نباألولَى؟ لكن حنأفَلَسنا ن ،لطاِن علَيكُمكاَء يف السررونَ ش

أكُلونَ؟ الَّذين ألَستم تعلَمونَ أنَّ الَّذين يعملونَ يف األشياِء املُقَدسِة، ِمن اهلَيكَِل ي13. نجعلَ عائقًا إلجنيِل املَسيِح
أما 15. أنَّ الَّذين ينادونَ باإلجنيِل، ِمن اإلجنيِل يعيشونَ: هكذا أيضا أمر الرب14يالِزمونَ املَذبح يشاِركونَ املَذبح؟ 

. ِمن أنْ يعطّلَ أحد فخريألنه خري يل أنْ أموت . أنا فلم أستعِملْ شيئًا ِمن هذا، وال كتبت هذا لكَي يصري يفَّ هكذا
16رشال أُب يلٌ يل إنْ كُنتفو ،ةٌ علَيوضوعةُ مرورإذ الض ،ريل فخ فلَيس رشأُب إنْ كُنت ه17. ألن إنْ كُنت هفإن

وأنا أُبشر أجعلُ فما هو أجري؟ إذ 18. أفعلُ هذا طَوعا فلي أجر، ولكن إنْ كانَ كرها فقد استؤِمنت على وكالٍَة
فإني إذ كُنت حرا ِمن اجلميِع، استعبدت نفسي 19. إجنيلَ املَسيِح بال نفَقٍَة، حتى مل أستعِملْ سلطاين يف اإلجنيِل

األكثَرين ح20. للجميِع ألربهودالي حألرب هوديهوِد كيللي ا. فِصرت ي حتتاموِس كأنالن حتت اموِس وللَّذينلن
 مع أني لَست بال ناموٍس ِهللا، بل حتت ناموٍس -وللَّذين بال ناموٍس كأني بال ناموٍس 21. ألربح الَّذين حتت الناموِس

ِصرت للكُلّ كُلَّ شيٍء، ُألخلّص . ِصرت للضعفاِء كضعيٍف ألربح الضعفاَء22.  ألربح الَّذين بال ناموٍس-للمسيِح 
ألَستم تعلَمونَ أنَّ الَّذين يركُضونَ يف 24. وهذا أنا أفعلُه ألجِل اإلجنيِل، ألكونَ شريكًا فيِه23. لى كُلّ حاٍل قَوماع

وكُلُّ من يجاِهد يضبطُ نفسه 25. املَيداِن مجيعهم يركُضونَ، ولكن واِحدا يأخذُ اجلَعالَةَ؟ هكذا اركُضوا لكَي تنالوا
إذًا، أنا أركُض هكذا كأنه لَيس 26. أما أولئك فلكَي يأخذوا إكليالً يفنى، وأما نحن فإكليالً ال يفنى. يف كُلّ شيٍء



بل أقمع جسدي وأستعِبده، حتى بعد ما كرزت لآلخرين 27. هكذا أُضاِرب كأني ال أضِرب اهلَواَء. عن غَِري يقٍني
اال أصريرفوضفسي مأنا ن .  

  إنذارات من تاريخ إسرائيل
10 
فإني لَست أُريد أيها اإلخوةُ أنْ جتهلوا أنَّ آباَءنا مجيعهم كانوا حتت السحابِة، ومجيعهم اجتازوا يف 1) 11:1إىل)

ومجيعهم شِربوا 4أكَلوا طَعاما واِحدا روحيا، ومجيعهم 3ومجيعهم اعتمدوا ملوسى يف السحابِة ويف البحِر، 2البحِر، 
ِت املَسيحةُ كانخروالص ،ِتِهمٍة تاِبعٍة روحيخرص بونَ ِمنشركانوا ي مها، ألنا روحيا واِحدرابمل 5. ش لكن بأكثَِرِهم

ت ِمثاالً لنا، حتى ال نكونَ نحن مشتهني شرورا كما اشتهى وهِذِه اُألمور حدث6َ. يسر اُهللا، ألنهم طُِرحوا يف القَفِر
7. أولئككتوبكما هو م ،مِمنه ةَ أوثاٍن كما كانَ أُناسدبقاموا :"فال تكونوا ع رِب، ثُملألكِل والش عبالش لَسج
وال نجرِب املَسيح كما جرب 9. واِحٍد ثَالثَةٌ وِعشرونَ ألفًاوال نزِن كما زنى أُناس ِمنهم، فسقَطَ يف يوٍم 8". للَِّعِب

اتاحلَي مفأهلكَته ،مِمنه ا أُناس10. أيضاملُهِلك مفأهلكَه ،مِمنه ا أُناسأيض رروا كما تذَمفهِذِه 11. وال تتذَم
حنإلنذاِرنا ن تِمثاالً، وكُِتب متهها أصابمجيع هوِراُألمورالد إلَينا أواِخر تهانت 12.  الَّذين ،قائم هأن ظُني نإذًا م

ولكن اَهللا أمني، الَّذي ال يدعكُم تجربونَ فوق ما تستطيعونَ، . مل تِصبكُم جتِربةٌ إالَّ بشرية13ٌ. فلينظُر أنْ ال يسقُطَ
  .لذلك يا أِحبائي اهربوا ِمن ِعبادِة األوثاِن14. ملَنفَذَ، لتستطيعوا أنْ حتتِملوابل سيجعلُ مع التجِربِة أيضا ا
  الوالئم الوثنية وعشاء الرب

كأس البركَِة الَّيت نباِركُها، ألَيست هي شِركَةَ دِم املَسيِح؟ 16: احكُموا أنتم يف ما أقولُ: أقولُ كما للحكَماِء15
فإننا نحن الكَثريين خبز واِحد، جسد واِحد، ألننا مجيعنا 17 نكِسره، ألَيس هو شِركَةَ جسِد املَسيِح؟ اخلُبز الَّذي

ألَيس الَّذين يأكُلونَ الذَّبائح هم شركاَء املَذبِح؟ . انظُروا إسرائيلَ حسب اجلَسِد18. نشتِرك يف اخلُبِز الواِحِد
بل إنَّ ما يذبحه اُألمم فإنما يذبحونه للشياطِني، 20! قولُ؟ أإنَّ الوثَن شيٌء، أو إنَّ ما ذُِبح للوثَِن شيٌء؟فماذا أ19
ال . ال تقِدرونَ أنْ تشربوا كأس الرب وكأس شياطني21. فلَست أُريد أنْ تكونوا أنتم شركاَء الشياطِني. ال ِهللا

  أم نغري الرب؟ ألَعلَّنا أقوى ِمنه؟22.  أنْ تشتِركوا يف مائدِة الرب ويف مائدِة شياطنيتقِدرونَ
  حرية املؤمن

ال 24. ، ولكن لَيس كُلُّ األشياِء تبين"كُلُّ األشياِء ِحتلُّ يل. "، لكن لَيس كُلُّ األشياِء تواِفق"كُلُّ األشياِء ِحتلُّ يل"23
أح طلُبِريفِسِه، بل كُلُّ واِحٍد ما هو لآلخما هو لن 25. د يٍء، ِمنعن ش فاِحصني غَري ِة كُلوهميف املَلح باعكُلُّ ما ي

وإنْ كانَ أحد ِمن غَِري املؤِمنني يدعوكُم، وتريدونَ أنْ تذهبوا، 27". للرب األرض وِمألها"ألنَّ 26أجِل الضمِري، 
مِريفكُلُّ ما يأجِل الض ِمن ،فاِحصني غَري لكُم كُلوا ِمنه م28. قَددثٍَن:"ولكن إنْ قالَ لكُم أحلو ذبوحفال " هذا م

، لَيس ضمريك أنت، "الضمري"أقولُ 29". للرب األرض وِمألها"ألنَّ . تأكُلوا ِمن أجِل ذاك الَّذي أعلَمكُم، والضمِري
فإنْ كُنت أنا أتناولُ بشكٍر، فلماذا يفترى علَي 30ألنه ملاذا يحكَم يف حرييت ِمن ضمِري آخر؟ . خِربل ضمري اآل

كونوا بال 32. فإذا كُنتم تأكُلونَ أو تشربونَ أو تفعلونَ شيئًا، فافعلوا كُلَّ شيٍء ملَجِد اِهللا31ألجِل ما أشكُر علَيِه؟ 



ٍة لليثرِة اِهللاعولكَنيس نيفسي، بل 33. هوِد ولليونانين طاِلٍب ما يواِفق يٍء، غَرييف كُلّ ش ا أُرضي اجلميعكما أنا أيض
  .الكَثريين، لكَي يخلُصوا

  .كونوا متمثّلني يب كما أنا أيضا باملَسيِح11:1
  
  

  اللياقة يف العبادة
11 
2ةُ على أنها اإلخوأي كُمحفأمدها إلَيكُمكما سلَّمت عاليميٍء، وحتفَظونَ التين يف كُلّ شتذكُرون أنْ 3. كُم ولكن أُريد

كُلُّ رجٍل يصلّي أو يتنبأُ 4. تعلَموا أنَّ رأس كُلّ رجٍل هو املَسيح، وأما رأس املَرأِة فهو الرجلُ، ورأس املَسيِح هو اُهللا
يٌء، يعلى رأِسِه ش ولههرأس ها واملَحلوقَةَ 5. شنيها، ألنرأس طَّى، فتشنيغم ها غَريأُ ورأسبلّي أو تتنصا كُلُّ امرأٍة توأم

وإنْ كانَ قَبيحا باملَرأِة أنْ تقَص أو تحلَق، . إذ املَرأةُ، إنْ كانت ال تتغطَّى، فليقَص شعرها6. شيٌء واِحد بعيِنِه
ألنَّ الرجلَ 8. وأما املَرأةُ فهي مجد الرجِل. فإنَّ الرجلَ ال ينبغي أنْ يغطّي رأسه لكَوِنِه صورةَ اِهللا ومجده7. فلتتغطَّ

هلذا ينبغي 10. لرجِلوألنَّ الرجلَ مل يخلَق ِمن أجِل املَرأِة، بل املَرأةُ ِمن أجِل ا9. لَيس ِمن املَرأِة، بل املَرأةُ ِمن الرجِل
غَري أنَّ الرجلَ لَيس ِمن دوِن املَرأِة، وال املَرأةُ ِمن دوِن 11. للمرأِة أنْ يكونَ هلا سلطانٌ على رأِسها، ِمن أجِل املَالئكَِة

بِل يف الرجا هو 12. الرلُ أيضجِل، هكذا الرجالر كما أنَّ املَرأةَ هي ِمن هباملَرأِةألن . األشياِء هي ِمن مجيع ولكن
أم لَيسِت الطَّبيعةُ نفسها 14هل يليق باملَرأِة أنْ تصلّي إىل اِهللا وهي غَري مغطّاٍة؟ : احكُموا يف أنفُِسكُم13. اِهللا

 كانت ترخي شعرها فهو مجد هلا، ألنَّ وأما املَرأةُ إن15ْتعلّمكُم أنَّ الرجلَ إنْ كانَ يرخي شعره فهو عيب له؟ 
ولكن إنْ كانَ أحد يظِهر أنه يِحب اِخلصام، فلَيس لنا نحن عادةٌ ِمثلُ هِذِه، وال 16. الشعر قد أُعطي هلا ِعوض برقٍُع

  .لكَنائِس اِهللا
  عشاء الرب

ألني أوالً حني جتتِمعونَ يف 18. تِمعونَ لَيس لألفضِل بل ِلَألردإولكنين إذ أوصي ذا، لَست أمدح، كونكُم جت17
ألنه ال بد أنْ يكونَ بينكُم بدع أيضا، ليكونَ 19الكَنيسِة، أمسع أنَّ بينكُم انِشقاقاٍت، وأُصدق بعض التصديِق، 

كُمينب كَّونَ ظاِهرينِمعو20. املُزجتت فحني ،بشاِء الرهو ألكِل ع ا لَيسعشاَء 21نَ مذُ عفيأخ سِبقألنَّ كُلَّ واِحٍد ي
سكَري رواآلخ جوعي فِسِه يف األكِل، فالواِحدِة 22. نهينونَ بكَنيستست بوا؟ أملتأكُلوا فيها وتشر يوتلكُم ب أفَلَيس

ألنين تسلَّمت ِمن الرب ما 23! لُ لكُم؟ أأمدحكُم على هذا؟ لَست أمدحكُماِهللا وتخِجلونَ الَّذين لَيس هلُم؟ ماذا أقو
خذوا كُلوا هذا هو :"وشكَر فكسر، وقال24َإنَّ الرب يسوع يف اللَّيلَِة الَّيت أُسِلم فيها، أخذَ خبزا : سلَّمتكُم أيضا

ألجِلكُم دي املَكسورسعوا هذا. جا، قائال25ً".  لِذكرياصنوشما تععدا بأيض هي : "كذلك الكأس هِذِه الكأس
فإنكُم كُلَّما أكَلتم هذا اخلُبز وشِربتم هِذِه الكأس، 26". اصنعوا هذا كُلَّما شِربتم لِذكري. العهد اجلديد بدمي

ن أكَلَ هذا اخلُبز، أو شِرب كأس الرب، بدوِن اسِتحقاٍق، يكونُ إذًا أي م27. تخِبرونَ مبوِت الرب إىل أنْ يجيَء



. ولكن ليمتِحِن اإلنسانُ نفسه، وهكذا يأكُلُ ِمن اخلُبِز ويشرب ِمن الكأِس28. مجِرما يف جسِد الرب ودِمِه
ِمن أجِل هذا 30. نونةً لنفِسِه، غَري مميٍز جسد الربألنَّ الَّذي يأكُلُ ويشرب بدوِن اسِتحقاٍق يأكُلُ ويشرب دي29

ولكن 32ألننا لو كُنا حكَمنا على أنفُِسنا لَما حِكم علَينا، 31. فيكُم كثريونَ ضعفاُء ومرضى، وكثريونَ يرقُدونَ
إذًا يا إخويت، حني جتتِمعونَ لألكِل، انتِظروا 33. إذ قد حِكم علَينا، نؤدب ِمن الرب لكَي ال ندانَ مع العالَِم

وأما اُألمور الباقيةُ فِعندما أجيُء . إنْ كانَ أحد يجوع فليأكُلْ يف البيِت، كي ال جتتِمعوا للدينونِة34. بعضكُم بعضا
  .أُرتبها

  
  
  

  املواهب الروحية
12 
1وحيِة املَواِهِب الرِجه ا ِمنلواوأمأنْ جته أُريد ةُ، فلَستها اإلخوإىل 2. ِة أي نقادينا ممأُم مكُنت كُمتعلَمونَ أن مأنت

". يسوع أناثيما: "لذلك أُعرفُكُم أنْ لَيس أحد وهو يتكَلَّم بروِح اِهللا يقول3ُ. األوثاِن البكِم، كما كُنتم تساقونَ
. فأنواع مواِهب موجودةٌ، ولكن الروح واِحد4. إالَّ بالروِح القُدِس" يسوع رب:"يقولَولَيس أحد يقِدر أنْ 

5واِحد بالر ةٌ، ولكنوجودٍم مِخد لُ الكُلَّ يف 6. وأنواععمالَّذي ي ،اَهللا واِحد ةٌ، ولكنوجودأعماٍل م وأنواع
فإنه لواِحٍد يعطَى بالروِح كالم ِحكمٍة، وآلخر كالم ِعلٍم 8. عطَى إظهار الروِح للمنفَعِةولكنه لكُلّ واِحٍد ي7. الكُلّ

وآلخر عملُ قواٍت، 10. وآلخر إميانٌ بالروِح الواِحِد، وآلخر مواِهب ِشفاٍء بالروِح الواِحِد9حبسِب الروِح الواِحِد، 
 رةٌ، وآلخبون رٍةوآلخةُ ألِسنمترج رٍة، وآلخألِسن أنواع راألرواِح، وآلخ 11. متييز وحلُها الرعمهِذِه كُلَّها ي ولكن

  . الواِحد بعيِنِه، قاِسما لكُلّ واِحٍد مبفرِدِه، كما يشاُء
  جسد واحد وأعضاء كثرية

وكُلُّ أعضاِء اجلَسِد الواِحِد إذا كانت كثريةً هي جسد واِحد، ألنه كما أنَّ اجلَسد هو واِحد وله أعضاٌء كثريةٌ، 12
ألننا مجيعنا بروٍح واِحٍد أيضا اعتمدنا إىل جسٍد واِحٍد، يهودا كُنا أم يونانيني، عبيدا أم 13. كذلك املَسيح أيضا

: إنْ قالَِت الرجل15ُ. يضا لَيس عضوا واِحدا بل أعضاٌء كثريةٌفإنَّ اجلَسد أ14. أحرارا، ومجيعنا سقينا روحا واِحدا
ألني لَست عينا، لَست ِمن : "وإنْ قالَِت اُألذُن16ُأفَلَم تكُن لذلك ِمن اجلَسِد؟ ". ألني لَست يدا، لَست ِمن اجلَسِد"

لُّ اجلَسِد عينا، فأين السمع؟ لو كانَ الكُلُّ مسعا، فأين الشم؟ لو كانَ ك17ُأفَلَم تكُن لذلك ِمن اجلَسِد؟ ". اجلَسِد
18ِد، كما أراداُهللا األعضاَء، كُلَّ واِحٍد ِمنها يف اجلَس عا اآلنَ فقد وضا 19. وأمضوها عولكن لو كانَ مجيع

ال حاجةَ يل : "ال تقِدر العني أن تقولَ لليِد21. فاآلنَ أعضاٌء كثريةٌ، ولكن جسد واِحد20واِحدا، أين اجلَسد؟ 
بل باألولَى أعضاُء اجلَسِد الَّيت تظهر أضعف هي 22!". ال حاجةَ يل إلَيكُما: "أو الرأس أيضا للرجلَِني!". إلَيِك

واألعضاُء القَبيحةُ فينا هلا جمالٌ . لَوأعضاُء اجلَسِد الَّيت نحِسب أنها بال كرامٍة نعطيها كرامةً أفض23. ضروريةٌ



لكَي ال يكونَ 25لكن اَهللا مزج اجلَسد، معطيا الناِقص كرامةً أفضلَ، . وأما اجلَميلَةُ فينا فلَيس هلا احتياج24. أفضلُ
 كانَ عضو واِحد يتألَّم، فجميع األعضاِء فإن26ْ. انِشقاق يف اجلَسِد، بل تم األعضاُء اهِتماما واِحدا بعضها لبعٍض

معه تتألَّم .معه حاألعضاِء تفر فجميع ،مكَري واِحد ضوا27. وإنْ كانَ عأفراد هاملَسيِح، وأعضاؤ دسفج ما أنتوأم .
علّمني، ثُم قواٍت، وبعد ذلك مواِهب ِشفاٍء، أعوانا، أوالً رسالً، ثانيا أنبياَء، ثاِلثًا م: فوضع اُهللا أُناسا يف الكَنيسِة28

ألَعلَّ اجلميع رسلٌ؟ ألَعلَّ اجلميع أنبياُء؟ ألَعلَّ اجلميع معلّمونَ؟ ألَعلَّ اجلميع أصحاب قواٍت؟ 29. تدابري، وأنواع ألِسنٍة
30 لَّ اجلميعِشفاٍء؟ ألَع واِهبلَّ للجميِع مرِجمونَ؟ ألَعتي لَّ اجلميعٍة؟ ألَعكَلَّمونَ بألِسنتواِهِب 31يوا للمولكن ِجد

  .وأيضا أُريكُم طَريقًا أفضلَ. احلُسنى
  
  

  احملبة
13  
وإنْ كانت 2. إنْ كُنت أتكَلَّم بألِسنِة الناِس واملَالئكَِة ولكن لَيس يل محبةٌ، فقد ِصرت نحاسا يِطن أو صنجا يِرن1ُّ

 ةٌ، فلَستبحيل م ى أنقُلَ اِجلبالَ، ولكن لَيساألسراِر وكُلَّ ِعلٍم، وإنْ كانَ يل كُلُّ اإلمياِن حت مجيع ةٌ، وأعلَمبويل ن
املَحبةُ 4.  شيئًاوإنْ أطعمت كُلَّ أموايل، وإنْ سلَّمت جسدي حتى أحتِرق، ولكن لَيس يل محبةٌ، فال أنتِفع3. شيئًا

ى وترفُقتتأن .ةُ ال حتِسدباملَح . ،ِفخوال تنت ،رةُ ال تتفاخب5املَح وال تظُن ،دفِسها، وال حتتما لن وال تطلُب ،ـحقَبوال ت
 ،ؤ6الس ،باحلَق حباإلِمث بل تفر حي7وال تفركُلَّ ش قدصيٍء، وتِملُ كُلَّ شعلى وحتت يٍء، وتصِبرٍء، وترجو كُلَّ ش

ألننا نعلَم بعض 9. وأما النبوات فستبطَلُ، واأللِسنةُ فستنتهي، والِعلم فسيبطَلُ. اَملَحبةُ ال تسقُطُ أبدا8. كُلّ شيٍء
لَما كُنت ِطفالً كِطفٍل كُنت 11.  ما هو بعضولكن متى جاَء الكاِملُ فحينئٍذ يبطَل10ُ. الِعلِم ونتنبأُ بعض التنبِؤ

ِكرأفت وكِطفٍل كُنت ،أفطَن وكِطفٍل كُنت ،كَلَّمما للطّفِل. أت الً أبطَلتجر ا ِصرتاآلنَ يف 12. ولكن لَم نظُرنا نفإن
أما اآلنَ 13. كن حينئٍذ سأعِرف كما عِرفتاآلنَ أعِرف بعض املَعِرفَِة، ل. ِمرآٍة، يف لُغٍز، لكن حينئٍذ وجها لوجٍه

تثبةُ: فيباملَح نهأعظَم ةُ، هِذِه الثَّالثَةُ ولكنبجاُء واملَحاإلميانُ والر.  
  
  
  

  النبوة واأللسن
14 
يتكَلَّم بِلساٍن ال يكَلّم الناس بل اَهللا، ألنَّ من 2. ِاتبعوا املَحبةَ، ولكن ِجدوا للمواِهِب الروحيِة، وباألولَى أنْ تتنبأوا1

من يتكَلَّم 4. وأما من يتنبأُ، فيكَلّم الناس ببنياٍن ووعٍظ وتسليٍة3. ألنْ لَيس أحد يسمع، ولكنه بالروِح يتكَلَّم بأسراٍر
. إني أُريد أنَّ مجيعكُم تتكَلَّمونَ بألِسنٍة، ولكن باألولَى أنْ تتنبأوا5 .بِلساٍن يبين نفسه، وأما من يتنبأُ فيبين الكَنيسةَ

فاآلنَ أيها اإلخوةُ، إنْ ِجئت إلَيكُم 6. ألنَّ من يتنبأُ أعظَم ِممن يتكَلَّم بألِسنٍة، إالَّ إذا ترجم، حتى تنالَ الكَنيسةُ بنيانا



اَألشياُء العاِدمةُ النفوِس الَّيت 7ماذا أنفَعكُم، إنْ مل أُكَلّمكُم إما بإعالٍن، أو بِعلٍم، أو بنبوٍة، أو بتعليٍم؟ متكَلّما بألِسنٍة، ف
فإنه إنْ 8ِمزمار أو قيثارةٌ، مع ذلك إنْ مل تعِط فرقًا للنغماِت، فكيف يعرف ما زمر أو ما عِزف بِه؟ : تعطي صوتا

هكذا أنتم أيضا إنْ مل تعطوا باللّساِن كالما يفهم، فكيف 9عطَى البوق أيضا صوتا غَري واِضٍح، فمن يتهيأُ للِقتاِل؟ أ
يس ربما تكونُ أنواع لُغاٍت هذا عددها يف العالَِم، ول10َ! يعرف ما تكُلّم بِه؟ فإنكُم تكونونَ تتكَلَّمونَ يف اهلَواِء

عىنيٌء ِمنها بال ما ِعندي11. شميأعج كَلّما، واملُتميكَلِّم أعجاملُت ِة أكونُ ِعندةَ اللُّغقو ال أعِرف فإنْ كُنت .
ن لذلك م13. هكذا أنتم أيضا، إذ إنكُم غَيورونَ للمواِهِب الروحيِة، اطلُبوا ألجِل بنياِن الكَنيسِة أنْ تزدادوا12

رِجمتي لّ لكَيصبِلساٍن فلي ٍر14. يتكَلَّما ِذهين فهو بال ثَملّي، وأمصلّي بِلساٍن، فروحي تأُص إنْ كُنت هفما 15. ألن
وِح، وإالَّ فإنْ باركت بالر16. أُرتلُ بالروِح، وأُرتلُ بالذّهِن أيضا. هو إذًا؟ أُصلّي بالروِح، وأُصلّي بالذّهِن أيضا
فإنك أنت تشكُر 17! ِعند شكِرك؟ ألنه ال يعِرف ماذا تقولُ" آمني: "فالَّذي يشِغلُ مكانَ العامي، كيف يقولُ

ولكن، يف كنيسٍة، أُريد أنْ 19. أشكُر إهلي أني أتكَلَّم بألِسنٍة أكثَر ِمن مجيِعكُم18. حسنا، ولكن اآلخر ال يبنى
أيها اإلخوةُ، ال 20. أتكَلَّم خمس كِلماٍت بِذهين لكَي أُعلّم آخرين أيضا، أكثَر ِمن عشرِة آالِف كِلمٍة بِلساٍن
ا يف األذهاِن فكونوا كاِملنيوأم ،را يف الشبل كونوا أوالد ،ا يف أذهاِنكُماموِس21. تكونوا أوالديف الن كتوبم :

إذًا األلِسنةُ  22".  ألِسنٍة أُخرى وبِشفاٍه أُخرى سأُكَلّم هذا الشعب، وال هكذا يسمعونَ يل، يقولُ الربإني بذَوي"
ِري املؤِمننيبل لغ ،ةٌ، ال للمؤِمننيآي .بل للمؤِمنني ،ِري املؤِمننيلغ تةُ فلَيسبوا النةُ كُلُّه23. أمِت الكَنيسعما يف فإِن اجت

ولكن إنْ 24مكاٍن واِحٍد، وكانَ اجلميع يتكَلَّمونَ بألِسنٍة، فدخلَ عاميونَ أو غَري مؤِمنني، أفَال يقولونَ إنكُم ذونَ؟ 
وهكذا 25. يِعيحكَم علَيِه ِمن اجلم. كانَ اجلميع يتنبأونَ، فدخلَ أحد غَري مؤِمٍن أو عامي، فإنه يوبخ ِمن اجلميِع

  .أنَّ اَهللا باحلَقيقَِة فيكُم: وهكذا يِخر على وجِهِه ويسجد ِهللا، مناديا. تصري خفايا قَلِبِه ظاِهرةً
  النظام يف العبادة

. نٌ، له ترجمةٌفما هو إذًا أيها اإلخوةُ؟ متى اجتمعتم فكُلُّ واِحٍد ِمنكُم له مزمور، له تعليم، له لسانٌ، له إعال26
إنْ كانَ أحد يتكَلَّم بِلساٍن، فاثنِني اثنِني، أو على األكثَِر ثَالثَةً ثَالثَةً، وبترتيٍب، وليترِجم 27. فليكُن كُلُّ شيٍء للبنياِن

واَهللا28. واِحد هفسن كَلّمِة، ولييف الكَنيس تصمفلي رِجمتم كُنكَلَِّم اثناِن أو 29. ولكن إنْ مل يتا األنبياُء فليأم
ألنكُم تقِدرونَ مجيعكُم أنْ تتنبأوا 31. ولكن إنْ أُعِلن آلخر جاِلٍس فليسكُِت األول30ُ. ثَالثَةٌ، وليحكُِم اآلخرونَ

ى اجلميعزويتع اجلميع لَّمعتا، ليا واِحدةٌ لأل32. واِحداألنبياِء خاِضع تشويٍش بل 33. نبياِءوأرواح إله ألنَّ اَهللا لَيس
لتصمت ِنساؤكُم يف الكَنائِس، ألنه لَيس مأذونا هلُن أنْ يتكَلَّمن، بل 34كما يف مجيِع كنائِس الِقديسني، . إله سالم

فليسألن ِرجاهلُن يف البيِت، ألنه قَبيح ولكن إنْ كُن يِردنَ أنْ يتعلَّمن شيئًا، 35. يخضعن كما يقولُ الناموس أيضا
إنْ كانَ أحد يحِسب 37أم ِمنكُم خرجت كِلمةُ اِهللا؟ أم إلَيكُم وحدكُم انتهت؟ 36. بالنساِء أنْ تتكَلَّم يف كنيسٍة

بوصايا الر هأن إلَيكُم هبما أكت علَما، فليا أو روحيبين هفسل38ْ. نجهفلي ،دلْ أحجهةُ إذًا39! ولكن إنْ يها اإلخوأي 
بنوا للتٍةِجدبألِسن كَلُّمعوا التِب ترتيٍب40. ِؤ، وال متنسيٍء بلياقٍَة وحبكُلُّ ش كُنولي.  

  



  
  
  
  

  قيامة املسيح
15 
وبِه أيضا ختلُصونَ، إنْ كُنتم تذكُرونَ 2قَِبلتموه، وتقومونَ فيِه، وأُعرفُكُم أيها اإلخوةُ باإلجنيِل الَّذي بشرتكُم بِه، و1

أنَّ املَسيح مات : فإنين سلَّمت إلَيكُم يف األوِل ما قَِبلته أنا أيضا3! إالَّ إذا كُنتم قد آمنتم عبثًا. أي كالٍم بشرتكُم بِه
وأنه ظَهر لصفا ثُم لِلاثني 5وأنه دِفن، وأنه قام يف اليوِم الثّاِلِث حسب الكُتِب، 4ِمن أجِل خطايانا حسب الكُتِب، 

رباٍق إىل اآلن6َ. عش مهمِسِمئَِة أٍخ، أكثَرخ ِمن ةً ألكثَرةً واِحدفعد رذلك ظَه عدقَدوا. وبقد ر مهعضب ولكن .
7لي رذلك ظَه عدوبعنيِل أمجسللر ثُم ،الكُلّ 8. عقوب قِط -وآِخرللس هيل أنا- كأن رِل، 9.  ظَهسالر ري أصغألن

ولكن بِنعمِة اِهللا أنا ما أنا، وِنعمته املُعطاةُ يل 10. أنا الَّذي لَست أهالً ألنْ أُدعى رسوالً، ألني اضطَهدت كنيسةَ اِهللا
فسواٌء أنا أم أولئك، هكذا 11. ولكن ال أنا، بل ِنعمةُ اِهللا الَّيت معي. ةً، بل أنا تِعبت أكثَر ِمنهم مجيِعِهممل تكُن باِطلَ

منتوهكذا آم كِرزن.  
  قيامة األموات

12كُمينب يقولُ قَوم األمواِت، فكيف ِمن قام هبِه أن زكري ةُ أمواٍت؟إنْ لَ: "ولكن إنْ كانَ املَسيحقيام فإنْ مل 13" يس
قد قام ةُ أمواٍت فال يكونُ املَسيحقيام 14! تكُن ،كُما إمياننا وباِطلٌ أيضتفباِطلَةٌ ِكراز ،قد قام كُِن املَسيحوإنْ مل ي

15املَسيح أقام هِة اِهللا أنِجه ِهدنا ِمننا شزوٍر ِهللا، ألن هودا شأيض حنن دى ال ونوجإنْ كانَ املَوت ،ِقمهوهو مل ي 
وإنْ مل يكُِن املَسيح قد قام، فباِطلٌ 17. ألنه إنْ كانَ املَوتى ال يقومونَ، فال يكونُ املَسيح قد قام16. يقومونَ
كُمإميان .يف خطاياكُم عدب ملكوا18! أنتا هقَدوا يف املَسيِح أيضر نَ لنا يف هِذِه احلياِة فقط إنْ كا19! إذًا الَّذين

. ولكن اآلنَ قد قام املَسيح ِمن األمواِت وصار باكورةَ الراِقدين20. رجاٌء يف املَسيِح، فإننا أشقَى مجيِع الناِس
يف املَسيِح سيحيا ألنه كما يف آدم يموت اجلميع، هكذا 22. فإنه إذ املَوت بإنساٍن، بإنساٍن أيضا قيامةُ األمواِت21
ِتِه23. اجلميعتبكُلَّ واِحٍد يف ر جيئِه: ولكنسيِح يف مللم الَّذين ةٌ، ثُمباكور ى 24. املَسيحتةُ، مهايذلك الن عدوب

يضع مجيع "مِلك حتى ألنه يِجب أنْ ي25. سلَّم املُلك ِهللا اآلِب، متى أبطَلَ كُلَّ رياسٍة وكُلَّ سلطاٍن وكُلَّ قوٍة
ولكن حينما يقولُ . ألنه أخضع كُلَّ شيٍء حتت قَدميِه27.  آِخر عدو يبطَلُ هو املَوت26". األعداِء حتت قَدميِه

":يٍء قد أُخِضعالكُلَّ" إنَّ كُلَّ ش له عالَّذي أَخض غَري هأن الك28ُ. فواِضح له ى أُخِضعتوم هفسن ئٍذ اِلابنلُّ، فحين
  .أيضا سيخضع للذي أخضع له الكُلَّ، كي يكونَ اُهللا الكُلَّ يف الكُلّ

وإالَّ فماذا يصنع الَّذين يعتِمدونَ ِمن أجِل األمواِت؟ إنْ كانَ األموات ال يقومونَ البتةَ، فلماذا يعتِمدونَ ِمن أجِل 29
. إني بافِتخاِركُم الَّذي يل يف يسوع املَسيِح ربنا، أموت كُلَّ يوٍم31ا نخاِطر نحن كُلَّ ساعٍة؟ وِلماذ30األمواِت؟ 



فلنأكُلْ ونشرب "إنْ كُنت كإنساٍن قد حاربت وحوشا يف أفَسس، فما املَنفَعةُ يل؟ إنْ كانَ األموات ال يقومونَ، 32
موتا ننا غَدةَ: " تِضلّواال33!". ألنداجلَي األخالق فِسدةَ تديراِت الرخِطئوا، ألنَّ 34". فإنَّ املُعاشوال ت اُصحوا للِبر

  !أقولُ ذلك لتخجيِلكُم. قَوما لَيست هلُم معِرفَةٌ باِهللا
  جسد القيامة

. الَّذي تزرعه ال يحيا إنْ مل يمت! يا غَيب36". كيف يقام األموات؟ وبأي ِجسٍم يأتونَ؟: "لكن يقولُ قائل35ٌ
. أحِد البواقي والَّذي تزرعه، لَست تزرع اِجلسم الَّذي سوف يصري، بل حبةً مجردةً، ربما ِمن ِحنطٍَة أو37
38ا كما أرادعطيها ِجسماَهللا ي ولكن .هزوِر ِجسمالب ك39ُ. ولكُلّ واِحٍد ِمن ا، بل لَيسا واِحددسٍد جسلُّ ج

روللطَِّري آخ ،رِك آخموللس ،رآخ دسهائِم جوللب ،واِحد دساِس جة40ٌ. للنأرضي ةٌ، وأجساممساوي وأجسام.  لكن
راِت آخاألرضي جديٌء، وماِت شماويالس جد41. مرِر آخالقَم جديٌء، وممِس شالش جدمرجوِم آخالن جدوم ، .

يزرع 43. يزرع يف فساٍد ويقام يف عدِم فساٍد: هكذا أيضا قيامةُ األمواِت42. ألنَّ نجما يمتاز عن نجٍم يف املَجِد
يوجد ِجسم . ما روحانيايزرع ِجسما حيوانيا ويقام ِجس44. يزرع يف ضعٍف ويقام يف قوٍة. يف هواٍن ويقام يف مجٍد

، وآدم األخري روحا "صار آدم، اإلنسانُ األولُ، نفسا حيةً: "هكذا مكتوب أيضا45. حيواينٌّ ويوجد ِجسم روحاينٌّ
.  ِمن األرِض ترايباإلنسانُ األول47ُ. لكن لَيس الروحاينُّ أوالً بل احلَيواينُّ، وبعد ذلك الروحاين46ُّ. محييا

كما هو الترايب هكذا الترابيونَ أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويونَ 48. اإلنسانُ الثّاين، الرب، ِمن السماِء
إنَّ لَحما ودما ال : فأقولُ هذا أيها اإلخوة50ُ. وكَما لَِبسنا صورةَ الترايب، سنلبس أيضا صورةَ السماوي49. أيضا

  .يقِدراِن أنْ يِرثا ملكوت اِهللا، وال يِرثُ الفَساد عدم الفَساِد
فإنه .  يف لَحظٍَة يف طَرفَِة عٍني، ِعند البوِق األخِري52ال نرقُد كُلُّنا، ولكننا كُلَّنا نتغير، : هوذا ِسر أقولُه لكُم51

ألنَّ هذا الفاِسد ال بد أنْ يلبس عدم فساٍد، وهذا املائت يلبس 53. موات عدميي فساٍد، ونحن نتغيرسيبوق، فيقام األ
: ومتى لَِبس هذا الفاِسد عدم فساٍد، ولَِبس هذا املائت عدم موٍت، فحينئٍذ تصري الكَِلمةُ املَكتوبة54ُ. عدم موٍت

"ِلعٍةابتإىل غَلَب ةُ؟"55".  املَوتِك يا هاويتغَلَب ؟ أينوتيا م كوكَتش ةُ 56". أينةُ، وقووكَةُ املَوِت فهي اخلَطيا شأم
اموسِة هي الناملَسيِح57. اخلَطي سوعنا يبةَ برلَبعطينا الغا ِهللا الَّذي يكراَء، كو58. ولكن شيت األِحبنوا إذًا يا إخو

بباِطالً يف الر لَيس كُمبأنَّ تع كُلَّ حٍني، عاِلمني بِل الرميف ع كِثرينم ،عِزعنيزتم غَري ،راِسخني.  
  
  

  مجع التقدمات ملساعدة كنيسة أورشليم
16 
يف كُلّ أوِل أُسبوٍع، 2. نتم أيضاوأما ِمن ِجهِة اجلَمِع ألجِل الِقديسني، فكما أوصيت كنائس غَالطيةَ هكذا افعلوا أ1

ومتى حضرت، فالَّذين 3. ليضع كُلُّ واِحٍد ِمنكُم ِعنده خاِزنا ما تيسر، حتى إذا ِجئت ال يكونُ جمع حينئٍذ



ليمشإىل أور كُمحِملوا إحسانسائلَ ليبر مأُرِسلُه مهحِسنون4. تستِحقستبونَ وإنْ كانَ يا، فسيذهأنا أيض بأنْ أذه 
  . معي

  طلبات شخصية
وربما أمكُثُ ِعندكُم أو أُشتي أيضا لكَي تشيعوين 6. وسأجيُء إلَيكُم متى اجتزت مبِكدونيةَ، ألني أجتاز مبِكدونية5َ

بيثُما أذه7. إىل حيف الع اآلنَ أنْ أراكُم أُريد ي لَستألنبا إنْ أِذنَ الرمانز كُمي أرجو أنْ أمكُثَ ِعندبوِر، ألن .
8 ،وِم اخلَمسنيإىل ي سين أمكُثُ يف أفَسعاِندونَ كثريون9َولكنم دالٌ، ويوجفع عظيم يل باب حقد انفَت هألن.  
فال يحتِقره 11. نه يعملُ عملَ الرب كما أنا أيضاأل. ثُم إنْ أتى تيموثاوس، فانظُروا أنْ يكونَ ِعندكُم بال خوٍف10

ِمن ِجهِة أبلّوس األِخ، فطَلَبت إلَيِه كثريا أنْ يأيتَ  وأما12. أحد، بل شيعوه بسالٍم ليأيتَ إلَي، ألني أنتِظره مع اإلخوِة
 .ولكنه سيأيت متى توفَّق الوقت.  أنْ يأيتَ اآلنَإلَيكُم مع اإلخوِة، ومل تكُن له إرادةٌ البتةَ

  .لتِصر كُلُّ أُموِركُم يف محبٍة14. تقَووا. كونوا ِرجاالً. اثبتوا يف اإلمياِن. ِاسهروا13
تبوا أنفُسهم ِخلدمِة الِقديسني، أنتم تعِرفونَ بيت اسِتفاناس أُم باكورةُ أخائيةَ، وقد ر: وأطلُب إلَيكُم أيها اإلخوة15ُ
16بويتع ملُ معهعمي نا ِملثِل هؤالِء، وكُلّ مأيض معوا أنتختض 17. كي جيِء اسِتفاناسمب حي أفرإن ثُم

 ،روهبهؤالِء قد ج ،كُمقصانألنَّ ن ،وأخائيكوس 18وفُرتوناتوسكُمِمثلَ هؤالِءفاعِرفوا. إذ أراحوا روحي وروح .  
  حتيات ختامية

يسلّم 20. يسلّم علَيكُم يف الرب كثريا أكيال وبريسِكالَّ مع الكَنيسِة الَّيت يف بيِتِهما. تسلّم علَيكُم كنائس أسيا19
إنْ كانَ أحد ال 22. ي أنا بولُساَلسالم بيد21. سلّموا بعضكُم على بعٍض بقُبلٍَة مقَدسٍة. علَيكُم اإلخوةُ أمجعونَ

محبيت مع مجيِعكُم يف 24. ِنعمةُ الرب يسوع املَسيِح معكُم23. مارانْ أثا! يِحب الرب يسوع املَسيح فليكُن أناثيما
سوعاملَسيِح ي .آمني.  

  
  


