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 12االصحاح  

ُموا أَْجَساَدُكْم ذَبِيَحةً َحيَّةً ُمقَدََّسةً َمْرِض  1 بَاَدتَُكُم فَأَْطلُُب إِلَْيُكْم أَيَُّها اإِلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَد ِ ِِ َْْد هللاِ   ِِ  .اْلعَْقِليَّةَ يَّةً 

َِْن َشْكِلُكْم بِتَْجِديِد أَْذَهاُِْكْم  ِلتَْختَبُِروا َما ِهَي إَِرادَ  2 اِلَحةُ اْلَمْرِضيَّةُ اْلَكاِملَةُ َوالَ تَُشاِكلُوا هذَا الدَّْهَر  بَْل تَغَيَُّروا   .ةُ هللاِ: الصَّ

ْْبَِغي أَْن يَْرتَئَِي  بَْل يَْرتَِئَي إِلَى التَّعَقُِّل  َكَما قََسمَ فَإِْ ِي أَقُوُل بِالْ ِْعَمِة اْلُمْعَطاةِ ِلي  ِلُكل ِ مَ  3  هللاُ ِلُكل ِ َواِحد  ِمْقَداًرا ِمَن ْن ُهَو بَْيَُْكْم: أَْن الَ يَْرتَئَِي فَْوَق َما يَ
 .اإِليَمانِ 

َِْضاٌء َكثِيَرةٌ  َولِكْن لَْيَس  4 ََِمٌل َواِحٌد فَإَِّْهُ َكَما فِي َجَسد  َواِحد  لََْا أَ َضاِء لََها  ِْ  َجِميُع األَ

َضاٌء بَْعًضا ِلبَْعض   ُكلُّ َواِحد  ِلآلَخرِ  5 ِْ  .هَكذَا َْْحُن اْلَكثِيِريَن: َجَسٌد َواِحٌد فِي اْلَمِسيحِ  َوأَ

ةٌ فَبِال 6  ْ ِْسبَِة إِلَى اإِليَماِن َولِكْن لََْا َمَواِهُب ُمْختَِلفَةٌ بَِحَسِب الْ ِْعَمِة اْلُمْعَطاةِ لََْا: أَُْبُوَّ

 أَْم ِخْدَمةٌ فَِفي اْلِخْدَمِة  أَِم اْلُمعَل ُِم فَِفي التَّْعِليِم  7

اِحُم فَبُِسُرور   8 ِظ  اْلُمْعِطي فَبَِسَخاء   اْلُمَدب ُِر فَبِاْجتَِهاد   الرَّ ِْ ُظ فَِفي اْلَو ِِ  .أَِم اْلَوا

. كُ  9  .وُْوا َكاِرِهيَن الشَّرَّ  ُمْلتَِصِقيَن بِاْلَخْيرِ اَْلَمَحبَّةُ فَْلتَُكْن باِلَ ِريَاء 

ِميَن بَْعُضُكْم َبْعًضا فِي اْلَكَراَمةِ  10 يَن بَْعُضُكْم بَْعًضا بِاْلَمَحبَِّة األََخِويَِّة  ُمقَد ِ  .َواد ِ

بَّ  11 ابِِديَن الرَّ َِ وحِ   يَن فِي الرُّ  َغْيَر ُمتََكاِسِليَن فِي االْجتَِهاِد  َحار ِ

لَى الصَّالَةِ  12 َِ ْيِق  ُمواِظبِيَن  َجاِء  َصابِِريَن فِي الضَّ  فَِرِحيَن فِي الرَّ

لَى إَِضافَِة اْلغَُربَاءِ  13 َِ َِاِكِفيَن  يِسيَن    .ُمْشتَِرِكيَن فِي اْحتِيَاَجاِت اْلِقد ِ

لَى الَِّذيَن يَْضَطِهُدوَُْكْم. بَاِرُكوا َوالَ تَْلعَُْوا 14 َِ  .بَاِرُكوا 

 .فََرًحا َمَع اْلفَِرِحيَن َوبَُكاًء َمَع اْلبَاِكينَ  15

ْْقَاِديَن إِلَى ا 16 يَن بِاألُُموِر اْلعَاِليَِة بَْل ُم يَن بَْعُضُكْم ِلبَْعض  اْهِتَماًما َواِحًدا  َغْيَر ُمْهتَم ِ ْْفُِسُكمْ ُمْهتَم ِ َْْد أَ ِِ  .ْلُمتَِّضِعيَن. الَ تَُكوُْوا ُحَكَماَء 

اَم َجِميعِ الَّْاِس الَ تَُجازُ  17 ِْيَن بِأُُمور  َحَسَْة  قُدَّ . ُمْعتَ َِْن َشر  بَِشر   .وا أََحًدا 

 .إِْن َكاَن ُمْمِكًْا فََحَسَب َطاقَتُِكْم َساِلُموا َجِميَع الَّْاِس  18

ُطوا َمَكاًْا ِلْلغََضِب   19 ِْ ْْفُِسُكْم أَيَُّها األَِحبَّاُء  بَْل أَ ْْتَِقُموا ألَ بُّ »ألََّْهُ َمْكتُوٌب:الَ تَ  .ِلَي الَّْْقَمةُ أََْا أَُجاِزي يَقُوُل الرَّ

لَى َرأِْسهِ  20 َِ َِِطَش فَاْسِقِه. ألَََّْك إِْن فَعَْلَت هذَا تَْجَمْع َجْمَر َْار   َك فَأَْطِعْمهُ. َوإِْن  َُِدوُّ  .«فَإِْن َجاَع 

 .اْلَخْيرِ الَ يَْغِلَبََّْك الشَّرُّ بَِل اْغِلِب الشَّرَّ بِ  21

 


