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 16االصحاح  

 أُوِصي إِلَْيُكْم بِأُْختِنَا فِيبِي، الَّتِي ِهَي َخاِدَمةُ اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي َكْنَخِريَا، 1

يِسيَن،  2 ِ َكَما يَِحقُّ ِلْلِقد ِ ب  ِ َشْيٍء اْحتَاَجتْهُ ِمْنُكْم، ألَنََّها َصاَرْت ُمَساِعَدةً ِلَكثِيِريَن َوِلي أَنَا أَْيًضاَكْي تَْقبَلُوَها فِي الرَّ  .َوتَقُوُموا لََها فِي أَي 

 َسل ُِموا َعلَى بِِريْسِكالَّ َوأَِكيالَ اْلَعاِملَْيِن َمِعي فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع، 3

 َحيَاتِي، اللَّذَْيِن لَْسُت أَنَا َوْحِدي أَْشُكُرُهَما بَْل أَْيًضا َجِميُع َكنَائِِس األَُمِم، اللَّذَْيِن َوَضعَا ُعنُقَْيِهَما ِمْن أَْجلِ  4

 .َمِسيحِ َوَعلَى اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي بَْيتِِهَما. َسل ُِموا َعلَى أَبَْينِتُوَس َحبِيبِي، الَِّذي ُهَو بَاُكوَرةُ أََخائِيَةَ ِللْ  5

 .ْريََم الَّتِي تَِعبَْت ألَْجِلنَا َكثِيًراَسل ُِموا َعلَى مَ  6

، اْلَمأُْسوَرْيِن َمِعي، اللَّذَْيِن ُهَما َمْشُهوَراِن بَْيَن الرُّ  7  .ُسِل، َوقَْد َكانَا فِي اْلَمِسيحِ قَْبِليَسل ُِموا َعلَى أَْنَدُرونُِكوَس َويُوِنيَاَس نَِسيبَيَّ

ب ِ َسل ُِموا َعلَى أَْمبِِليَاَس َحبِيبِ  8  .ي فِي الرَّ

 .َسل ُِموا َعلَى أُوْربَانُوَس اْلعَاِمِل َمعَنَا فِي اْلَمِسيحِ، َوَعلَى إِْستَاِخيَس َحبِيبِي 9

 .َسل ُِموا َعلَى أَبَل َِس اْلُمَزكَّى فِي اْلَمِسيحِ. َسل ُِموا َعلَى الَِّذيَن ُهْم ِمْن أَْهِل أَِرْستُوبُولُوسَ  10

ب ِ َسل ُِموا َعلَى ِهيرُ  11  .وِديُوَن نَِسيبِي. َسل ُِموا َعلَى الَِّذيَن ُهْم ِمْن أَْهِل نَْرِكيسُّوَس اْلَكاِئنِيَن فِي الرَّ

ِ. َسل ُِموا َعلَى بَْرِسيَس اْلَمْحبُوبَِة الَّتِي تَ  12 ب   .ب ِ ِعبَْت َكِثيًرا فِي الرَّ َسل ُِموا َعلَى تَِريفَْينَا َوتَِريفُوَسا التَّاِعبَتَْيِن فِي الرَّ

ي 13 ِه أُم ِ ِ، َوَعلَى أُم ِ ب   .َسل ُِموا َعلَى ُروفَُس اْلُمْختَاِر فِي الرَّ

 .َسل ُِموا َعلَى أَِسيْنِكِريتَُس، فِِليغُوَن، َهْرَماَس، بَتُْروبَاَس، َوَهْرِميَس، َوَعلَى اإِلْخَوةِ الَِّذيَن َمعَُهمْ  14

يِسيَن الَِّذيَن َمعَُهمْ َسل ُِموا َعلَى فِيلُولُوُغَس َوُجوِليَا،  15  .َونِيِريُوَس َوأُْختِِه، َوأُولُْمبَاَس، َوَعلَى َجِميعِ اْلِقد ِ

ُم َعلَْيُكمْ  16  .َسل ُِموا بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض بِقُْبلٍَة ُمقَدََّسٍة. َكنَائُِس اْلَمِسيحِ تَُسل ِ

قَاقَاِت َواْلعَثََراِت، ِخالَفًا ِللتَّْعِليِم الَِّذي تَعَلَّْمتُُموهُ، َوأَْعِرُضوا َعْنُهمْ َوأَْطلُُب إِلَْيُكْم أَيَُّها اإِلْخَوةُ أَْن تاُلَِحُظو 17  .ا الَِّذيَن يَْصنَعُوَن الش ِ

لََماءِ الْ ألَنَّ ِمثَْل هُؤالَِء الَ يَْخِدُموَن َربَّنَا يَُسوَع اْلَمِسيَح بَْل بُُطوَنُهْم. َوبِاْلَكالَِم الطَّي ِِب َواألَْقَواِل  18  .َحَسنَِة يَْخَدُعوَن قُلُوَب السُّ

 .َء ِللشَّر ِ ألَنَّ َطاَعتَُكْم ذَاَعْت إِلَى اْلَجِميعِ، فَأَْفَرُح أَنَا بُِكْم، َوأُِريُد أَْن تَُكونُوا ُحَكَماَء ِلْلَخْيِر َوبَُسَطا 19

 .َسِريعًا. نِْعَمةُ َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ َمَعُكْم. آِمينَ َوإِلهُ السَّالَِم َسيَْسَحُق الشَّْيَطاَن تَْحَت أَْرُجِلُكْم  20

ُم َعلَْيُكْم تِيُموثَاُوُس اْلعَاِمُل َمِعي، َولُوِكيُوُس َويَاُسوُن َوُسوِسيبَاتُْرُس أَْنِسبَائِي 21  .يَُسل ِ

َسالَِة، أَُسل ُِم َعلَْيُكْم فِي الرَّ  22  .ب ِ أَنَا تَْرتِيُوُس َكاتُِب هِذِه الر ِ

ُم َعلَْيُكْم أََراْستُُس َخاِزُن اْلَمِدينَ 23 ُم َعلَْيُكْم َغايُُس ُمَضي ِِفي َوُمَضي ُِف اْلَكنِيَسِة ُكل َِها. يَُسل ِ ُُ يَُسل ِ  .ِة، َوَكَواْرتُُس األَ

 .نِْعَمةُ َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ  24
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ر ِ الَِّذي َكاَن َمْكتُوًما فِي األَْزِمنََوِلْلقَاِدِر أَْن يُثَب ِتَ  25  ِة األََزِليَِّة،ُكْم، َحَسَب إِْنِجيِلي َواْلِكَراَزةِ بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ، َحَسَب إِْعالَِن الس ِ

ِ، إِلَطاَعِة اإِليَماِن،َولِكْن َظَهَر اآلَن، َوأُْعِلَم بِِه َجِميُع األَُمِم بِاْلُكتُِب النَّبَِويَِّة َحَسَب أَْمِر اإِللِه األَ  26  َزِلي 

 (فيبي خادمة كنيسة كنخرياهللِ اْلَحِكيِم َوْحَدهُ، بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ، لَهُ اْلَمْجُد إِلَى األَبَِد. آِميَن. )كتبت الى اهل رومية من كورنثوس على يد  27

 


