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ِة. َفإِنَّ َمْن َتأَلَّ  1 يَّ ِة،َفإِْذ َقْد َتأَلََّم اْلَمِسيُح ألَْجلَِنا ِباْلَجَسِد، َتَسلَُّحوا أَْنُتْم أَْيًضا ِبهِذِه النِّ ِطيَّ ََ ِن اْل ََ  َم فِي اْلَجَسِد، ُك ََّّ 

َماَن اْلَباِقَي ِفي اْلَجَسِد، لَِشَهَواِت النَّاِس، َبْل إلَِراَدِة للاِ  2  .لَِكْي الَ َيِعيَش أَْيًضا الزَّ

اَرِة وَ  3 ََ ِمْلَنا إَِراَدَة األَُمِم، َسالِِكيَن ِفي الدَّ ََ َهَواِت، َوإِدْ ألَنَّ َزَماَن اْلَحَياِة الَِّذي َمَضى َيْكِفيَنا لَِنُكوَن َقْد  َباَدِة الشَّ َِ ْمِر، َواْلَبَطِر، َواْلُمَناَدَماِت، َو ََ َماِن اْل
َمِة،  األَْوَثاِن اْلُمَحرَّ

ْيِنَها، ُمجَ  4 ََ ِة  ََ الَ ََ ُكْم لَْسُتْم َتْرُكُضوَن َمَعُهْم إِلَى َفْيِض هِذِه اْل ِفينَ األَْمُر الَِّذي ِفيِه َيْسَتْغِرُبوَن أَنَّ  .دِّ

لَى اْسِتْعَداٍد أَْن َيِديَن األَْحَياَء َواألَْمَواتَ  الَِّذيَن َسْو ََّ ُيْعُطونَ  5 ََ  .ِحَساًبا لِلَِّذي ُهَو 

اِس ِباْلَجَسِد، َولِكْن لَِيْحَيْوا َحَسَب للاِ  6 َر اْلَمْوتى أَْيًضا، لَِكْي ُيَداُنوا َحَسَب النَّ ُه ألَْجِل هَذا ُبشِّ و ِ َفإِنَّ  . ِبالر 

َما ِنَهاَيُة ُكلِّ شَ  7 لََواتِ َوإِنَّ  .ْيٍء َقِد اْقَتَرَبْت، َفَتَعقَّلُوا َواْصُحوا لِلصَّ

َة َتْسُتُر َكْثَرًة ِمنَ  8 ُتُكْم َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َشِديَدًة، ألَنَّ اْلَمَحبَّ َطاَيا َولِكْن َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء، لَِتُكْن َمَحبَّ ََ  .اْل

 .َمةٍ ُكوُنوا ُمِضيِفيَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِبالَ َدْمدَ  9

لَى ِنْعمَ  10 ََ ِدُم ِبَها َبْعُضُكْم َبْعًضا، َكُوَكالََء َصالِِحيَن  َْ َذ َمْوِهَبًة، َي ََ ةِ لَِيُكْن ُكل  َواِحٍد ِبَحَسِب َما أَ ََ  .ِة للِا اْلُمَتَنوِّ

ُه  11 ِدُم أََحٌد َفَكأَنَّ َْ َد للاُ ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي لَُه اْلَمْجُد إِْن َكاَن َيَتَكلَُّم أََحٌد َفَكأَْقَواِل للاِ. َوإِْن َكاَن َي ٍة َيْمَنُحَها للاُ، لَِكْي َيَتَمجَّ ِمْن قُوَّ
ْلَطاُن إِلَى أََبِد اآلِبِديَن. آِمينَ   .َوالس 

اُء، الَ َتْسَتْغِرُبوا اْلَبْلَوى اْلُمْحِرَقَة الَِّتي َبْيَنُكْم  12 َها األَِحبَّ ُه أََصاَبُكْم أَْمٌر َغِريٌب،أَي   َحاِدَثٌة، ألَْجِل اْمِتَحاِنُكْم، َكأَنَّ

 .َبْل َكَما اْشَتَرْكُتْم ِفي آالَِم اْلَمِسيِح، اْفَرُحوا لَِكْي َتْفَرُحوا ِفي اْسِتْعالَِن َمْجِدِه أَْيًضا ُمْبَتِهِجينَ  13

ْرُتْم ِباْسِم اْلَمِسيِح، َفُطوَبى لَُكمْ  14 يِّ َُ ا ِمْن ِجَهِتُكْم فَ إِْن  لَْيِه، َوأَمَّ ََ ا ِمْن ِجَهِتِهْم َفُيَجدَّ َُّ  لَْيُكْم. أَمَّ ََ دُ ، ألَنَّ ُروَ  اْلَمْجِد َوللِا َيِحل    .ُيَمجَّ

َِل فِي أُُموِر َغْيِرهِ  15 ِل َشّر، أَْو ُمَتَدا َِ  .َفالَ َيَتأَلَّْم أََحُدُكْم َكَقاِتل، أَْو َساِرق، أَْو َفا

ُد للاَ ِمْن هَذا اْلَقِبيلِ  16 َجْل، َبْل ُيَمجِّ َْ ، َفالَ َي  .َولِكْن إِْن َكاَن َكَمِسيِحيٍّ

ا، َفَما ِهَي ِنَهاَيُة الَِّذيَن الَ  17 الً ِمنَّ ُه اْلَوْقُت الْبِتَداِء اْلَقَضاِء ِمْن َبْيِت للِا. َفإِْن َكاَن أَوَّ  ُيِطيُعوَن إِْنِجيَل للِا؟ ألَنَّ

اِطُئ أَْيَن َيْظَهَراِن؟إِ »وَ  18 ََ لُُص، َفاْلَفاِجُر َواْل َْ  «ْن َكاَن اْلَبار  ِباْلَجْهِد َي

َملِ  19 ََ الِق أَِميٍن،ِفي  ََ وا أَْنفَُسُهْم، َكَما لِ َُ ْيرِ َفإًِذا، الَِّذيَن َيَتأَلَُّموَن ِبَحَسِب َمِشيَئِة للِا، َفْلَيْسَتْوِد ََ  . اْل

 


