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 13االصحاح  

ةُ  1 ُة األََخِويَّ  .لَِتْثُبِت اْلَمَحبَّ

 .الَ َتْنَسْوا إَِضاَفَة اْلُغَرَباِء، ألَْن ِبَها أََضاَف أَُناٌس َمالَِئَكًة َوُهْم الَ َيْدُرونَ  2

ِديَن  3 ُكْم أَْنُتْم أَْيًضا ِفي اْلَجَسدِ اُْذُكُروا اْلُمَقيَّ ُدوَن َمَعُهْم، َواْلُمَذلِّيَن َكأَنَّ ُكْم ُمَقيَّ  .َكأَنَّ

َناةُ َفَسَيدِ  4 ا اْلَعاِهُروَن َوالزُّ ًما ِعْنَد ُكلِّ َواِحٍد، َواْلَمْضَجُع َغْيَر َنِجٍس. َوأَمَّ َواُج ُمَكرَّ  .يُنُهُم للُ لَِيُكِن الزِّ

ُه َقاَل:لَِتُكْن ِسيَرتُ  5 ِة اْلَماِل. ُكوُنوا ُمْكَتِفيَن ِبَما ِعْنَدُكْم، ألَنَّ  «الَ أُْهِملَُك َوالَ أَْتُرُككَ »ُكْم َخالَِيًة ِمْن َمَحبَّ

َنا َنُقوُل َواِثِقيَن: 6 بُّ ُمِعيٌن لِي َفالَ أََخاُف. َماَذا َيْصَنُع ِبي إِْنَساٌن؟»َحتَّى إِنَّ  «الرَّ

لُوا ِبإِيَماِنِهمْ اُْذُكُروا ُمْرِشِديكُ  7  .ُم الَِّذيَن َكلَُّموُكْم ِبَكلَِمِة لِل. اْنُظُروا إِلَى ِنَهاَيِة ِسيَرِتِهْم َفَتَمثَّ

 .َيُسوُع اْلَمِسيُح ُهَو ُهَو أَْمًسا َواْلَيْوَم َوإِلَى األََبدِ  8

ُه َحَسٌن أَ  9 َعٍة َوَغِريَبٍة، ألَنَّ ْعَمِة، الَ ِبأَْطِعَمٍة لَْم َيْنَتِفْع ِبَها الَِّذيَن َتَعاَطْوَهاالَ ُتَساقُوا ِبَتَعالِيَم ُمَتَنوِّ  .ْن ُيَثبََّت اْلَقْلُب ِبالنِّ

 .الَ ُسْلَطاَن لِلَِّذيَن َيْخِدُموَن اْلَمْسَكَن أَْن َيأُْكلُوا ِمْنهُ « َمْذَبحٌ »لََنا  10

ِة إِلَى َفإِنَّ اْلَحَيَواَناِت الَِّتي ُيْدَخُل ِبَدِمَها َعِن الْ  11  .ِبَيِد َرِئيِس اْلَكَهَنِة ُتْحَرُق أَْجَساُمَها َخاِرَج اْلَمَحلَّةِ « األَْقَداسِ »َخِطيَّ

َس الشَّْعَب ِبَدِم َنْفِسِه، َتأَلََّم َخاِرَج اْلَبابِ  12  .لِذلَِك َيُسوُع أَْيًضا، لَِكْي ُيَقدِّ

 .ِملِيَن َعاَرهُ َفْلَنْخُرْج إًِذا إِلَْيِه َخاِرَج اْلَمَحلَِّة َحا 13

َنا َنْطلُُب اْلَعِتيَدةَ  14  .ألَْن لَْيَس لََنا ُهَنا َمِديَنٌة َباِقَيٌة، لِكنَّ

ْسِبيِح، أَْي َثَمَر ِشَفاٍه ُمْعَتِرَفٍة ِباْسِمهِ  15 ْم ِبِه ِفي ُكلِّ ِحيٍن ِهلِل َذِبيَحَة التَّ  .َفْلُنَقدِّ

ُه ِبَذَباِئَح ِمْثِل هِذِه ُيَسرُّ للُ َولِكْن الَ َتْنَسْوا ِفْعَل اْلَخْيِر  16 ْوِزيَع، ألَنَّ  .َوالتَّ

ُهْم َسْوَف ُيْعُطوَن ِحَساًبا، لَِكيْ  17 ُهْم َيْسَهُروَن ألَْجِل ُنفُوِسُكْم َكأَنَّ  .ِفٍع لَُكمْ َيْفَعلُوا ذلَِك ِبَفَرٍح، الَ آنِّيَن، ألَنَّ هَذا َغْيُر َنا أَِطيُعوا ُمْرِشِديُكْم َواْخَضُعوا، ألَنَّ

َف َحَسًنا ِفي ُكلِّ َشْيءٍ  18 َنا َنِثُق أَنَّ لََنا َضِميًرا َصالًِحا، َراِغِبيَن أَْن َنَتَصرَّ  .َصلُّوا ألَْجلَِنا، ألَنَّ

 .َولِكْن أَْطلُُب أَْكَثَر أَْن َتْفَعلُوا هَذا لَِكْي أَُردَّ إِلَْيُكْم ِبأَْكَثِر ُسْرَعةٍ  19

الَمِ  20 ، َوإِلُه السَّ َنا َيُسوَع، ِبَدِم اْلَعْهِد األََبِديِّ  الَِّذي أََقاَم ِمَن األَْمَواِت َراِعَي اْلِخَراِف اْلَعِظيَم، َربَّ

ْلُكْم ِفي ُكلِّ َعَمل َصالٍِح لَِتْصَنُعوا َمِشيَئَتُه، َعاِمالً ِفيُكْم َما ُيْرِضي أََماَمُه ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ  21  .اْلَمْجُد إِلَى أََبِد اآلِبِديَن. آِمينَ ، الَِّذي لَُه لُِيَكمِّ

َها اإلِْخَوةُ أَْن َتْحَتِملُوا َكلَِمَة اْلَوْعِظ، ألَنِّي ِبَكلَِماٍت َقلِيلٍَة َكَتْبُت إِلَيْ  22  .ُكمْ َوأَْطلُُب إِلَْيُكْم أَيُّ

ُه َقْد أُْطلَِق األَُخ ِتيُموَثاُوُس، الَِّذي َمَعُه َسْوفَ  23  .أََراُكْم، إِْن أََتى َسِريًعا ِاْعلَُموا أَنَّ

يِسيَن. ُيَسلُِّم َعلَْيُكُم الَِّذيَن ِمْن إِيَطالَِيا 24  .َسلُِّموا َعلَى َجِميِع ُمْرِشِديُكْم َوَجِميِع اْلِقدِّ
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