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ِيكِي تَسالُون إلَى الُأولَى ُ الرِّسالَة
وهي تسالونيكي، في خدمته قطع إلى اضطر قد بولس الرسول كان
اضطهادات من فيها قام ما بسبب وذلك مقدونية؛ ولاية في بارزة مدينة
إلى بحاجة يونانيون، ومعظمهم المسيح، إلى المهتدون وكان ومضايقات.
هذه، الأولى رسالته إليهم الرسول فكتب والتعليم. الِإرشاد من مزيد
جهة من ويريحهم الاضطهاد، مواجهة على ويشجعهم ضيقتهم في ليعزيهم
تنضح فهي العميقة، والعاطفة بالبساطة الرسالة تتصف منهم. يموتون الذين
رغم المدينة تلك في السعيدة الـكنيسة حالة إزاء ومحبته الرسول برضى
خدمة في تظهر كما الحقة المسيحية الخدمة خطوط وترسم الاضطهاد،
فيما المسيح رجوع عند الفرج حتمية إلى المتألمين المؤمنين وتُطمئن الرسول،
الرب، يوم عن وتتحدث المبارك، الرجاء ومنتظرين له مخصصين يعيشون
برجوع المبارك الرجاء ويحتّلُ هذا، الملائمة. يضات التحر بعض ً مقّدِمة
مرتبطة وتظهر الِإنجيل، من ٌ جزء الحقيقة فهذه الرسالة. ًفي ًبارزا مكانا المسيح
الرب ينتظرون فالمؤمنون لذلك: يشهد منها فصل وكل المسيحي. ًبحياة عمليّا
هي وعودته الخادم؛ ويتوّج الخدمة تُكافأ حيث عودته متوقعين ويخدمونه
وبمجيئه اء، َّ الأحب رقاد عند والعزاء الراحة ومصدر المقدسة الحياة على الحافز
للعالم المباغتة الدينونة تصبح الهواء، في لملاقاته السحب في خاصته لأخذ

الوقوع! وشيكة
الَّذِيَن ِيكِي تَسَالُون مُؤْمِنِي ِ َكنِيسَة ِإلَى وَتِيمُوثَاوَُس، وَِسلْوَانَُس بُولَُس مِْن ١

مَِن ُ لاَم وَالّسَ ُ النِّعْمَة لـَكُمُ لِتَكُْن الْمَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ وَالر الآِب ِ الله فِي هُْم
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جَمِيعاً، ـِكُْم َأجْل مِْن ً دَائِما َ الله ُ نَْشكُر نَا َّ ِإن ٢ الْمَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ وَالر َأبِينَا ِ الله
لـَكُْم مَا وََأبِينَا، ِإلَهِنَا َأمَامَ يَن، ِ مُتَذَكِّر ٣ ٍف؛ ُّ تَوَق دُونَ ِنَا َصلَوَات فِي نَذْكُرُكُْم ِإْذ
الْمَِسيِح؛ يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر فِي جَاءِ، َّ الر وَثَبَاِت ةِ َّ الْمََحب وَاْجتِهَادِ يمَاِن الِإ عَمَِل مِْن
اللهِ: قِبَِل مِْن اْختِيَارِكُْم َ َحقِيقَة اللهِ، َ اء َّ َأِحب ُ الِإْخوَة هَا َأّيُ ِمُونَ، عَال وََنحُْن ٤
ً َأيْضا ً با مَْصُحو كَانَ بَْل كَلاٍَم، دَ َّ ُمجَر يَكُْن لَْم بِالِإْنجِيِل لـَكُْم تَبِْشيرَنَا لَأّنَ ٥
بَيْنَكُْم َّا كُن مَاذَا ً تَمَاما تَعْلَمُونَ كُْم َّ َأن َكمَا الْيَقِينِ. َمَاِم بِت وَ الْقُدُِس وِح ُّ وَبِالر ةِ َّ بِالْقُو
فِي ِ الله َ كَلِمَة ْ لْتُم َّ تَقَب ِإْذ ، ّبِ َّ وَبِالر ِنَا ب مُْقتَدِيَن ْ صِرْتُم وَقَْد ٦ مَْصلََحتِكُْم، لَأجِْل
َمِيِع ِلج ً مِثَالا ْ صِرْتُم َّكُْم ِإن ى َّ َحت ٧ الْقُدُِس. وِح ُّ الر بِفَرَِح ٍ َشدِيدَة ٍ ِضيقَة وََسِط
ُ كَلِمَة ْت دَّوَ عِنْدِكُْم َمِْن ف ٨ ِيَةَ. وََأخَائ َ ة َّ ِي مَقِدُون مُقَاَطعَتَْي فِي الْمُقِيمِينَ الْمُؤْمِنِينَ
فِي ذَاعَ بِاللهِ يمَانَكُْم ِإ ِإّنَ بَْل فَقَْط، َ ِيَة وََأخَائ َ ة َّ ِي مَقِدُون فِي َ لا ً مُنْتَشِرَة ، ّبِ َّ الر
الْمُؤْمِنِينَ ُأولئَِك فَِإّنَ ٩ بَعْدُ. ً َشيْئا نَقُوَل لَأْن ٌ حَاجَة لَنَا لَيَْس ى َّ َحت مَكَاٍن، كُّلِ
ِإلَى ْ لْتُم َّ َتحَو وََكيَْف ةٍ، مَّرَ َل َأّوَ ِإلَيْكُْم قُدُومُنَا كَانَ َكيَْف ا َّ عَن ُيخـْبِرُونَ َأنْفُسَهُْم
مَِن وَتَنْتَظِرُوا ١٠ ، اْلحَّقَ اْلحَّيَ َ الله َيخْدِمُونَ ً عَبِيدا لِتَِصيرُوا الَأْصنَاِم، عَِن اللهِ
الْغََضِب مَِن ُمخَلَِّصنَا يَسُوعَ الَأْموَاِت، بَيْنِ مِْن ُ َأقَامَه الَّذِي ُ ابْنَه مَاوَاِت الّسَ

الآتِي.

٢
فَمََع ٢ بَاطِلاً. يَكُْن لَْم ِإلَيْكُْم قُدُومَنَا َأّنَ تَعْلَمُونَ الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ كُْم، َّ فَِإن ١
فِي ْأنَا َّ َتجَر فَقَْد تَعْلَمُونَ، َكمَا فِيلِبِّي، ِ مَدِينَة فِي َ وَالِإهَانَة َ الَألَم قَاَسيْنَا قَْد َّا كُن نَا َّ َأن
كَانَ فَمَا ٣ دِيدَةِ. الّشَ الْمُعَارََضةِ وَجْهِ فِي ُمجَاهِدِيَن ِ الله بِِإْنجِيِل نُكَلِّمَكُْم َأْن ِإلَهِنَا
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ُ م َّ نَتَكَل نَا َّ ِإن بَْل ٤ مَكْرٌ، ُ خَالَطَه َ وَلا َنجَاَسةٍ، عَْن َ وَلا َضلاٍَل عَْن ً َصادِرا وَْعظُنَا
َ لا لِنُرْضِيَ الِإْنجِيِل، عَلَى يُؤْتَمَنُوا لَأْن َأهٌْل هُْم َأّنَ لَهُْم ِ الله اْختِبَارِ مِِن تَبَيَّنَ كَمَْن
مَعَكُْم نَْستَعْمِْل لَْم نَا َّ فَِإن َأيْضاً، تَعْلَمُونَ وََكمَا ٥ بَنَا. قُلُو ُ َيخْتَبِر الَّذِي َ الله بَِل اَس َّ الن
لِنَوَاِل َسعَيْنَا َ وَلا ٦ َشاهِدٌ ُ الله مَا َّ ِإن مَِع لِلّطَ ً يعَة ذَرِ خَْذنَا اّتَ َ وَلا ِق، ُّ َّمَل الت َ كَلاَم قَّطُ
نَْفرَِض َأْن فِي اْلحَّقَ لَنَا َأّنَ مََع ٧ غَيْرِكُْم، مِْن َ وَلا مِنْكُْم َ لا اِس، َّ الن مَِن َمجْدٍ
مُْرِضــٍع كَُأمٍّ بِكُْم مُتَرَفِّقِينَ َّا كُن نَا َّ وَلـَِكن لِلْمَِسيِح. ً رُُسلا بِاْعتِبَارِنَا عَلَيْكُْم َأنْفُسَنَا
ِإلَيْكُْم َ نُقَّدِم َأْن اْرتََضيْنَا َشدِيداً، عَلَيْكُْم نَا ُّ ُحنُو كَانَ وَِإْذ ٨ َأْولاَدِهَا. عَلَى َتحْنُو
ْ فََأنْتُم ٩ لَدَيْنَا. بِينَ َمحْبُو ْ صِرْتُم َّكُْم لَأن َأيْضاً، َأنْفُسَنَا بَْل فَقَْط ِ الله ِإْنجِيَل َ لا
نَْشتَغُِل وََنحُْن ِ الله بِِإْنجِيِل بَشَّرْنَاكُْم ِإْذ نَا، وَكَدَّ َجْهدَنَا الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ تَذْكُرُونَ،
تَشْهَدُونَ، ْ فََأنْتُم ١٠ مِنْكُْم. َأحَدٍ عَلَى ً ثَقِيلا ً عِبْئا نَكُونَ َ لا لـِكَْي ً وَنَهَارا ً لَيْلا
ٍ وَبَرَاءَة ٍ وَاْستِقَامَة بِطَهَارَةٍ الْمُؤْمِنِينَ، ُ َأنْتُم بَيْنَكُْم، فْنَا تَصَرَّ َكيَْف اللهُ، وَيَشْهَدُ
َّا فَكُن لَأْولاَدِهِ، الَأِب َ مُعَامَلَة عَامَلْنَاكُْم َكيَْف تَعْلَمُونَ كُْم َّ َأن َكمَا ١١ وِْم، َّ الل مَِن
بِاللهِ، َلِيُق ًي ُسلُوكا تَْسلـُكُوا َأْن وَُنحَرُِّضكُْم ١٢ وَنُشَّجِعُكُْم مِنْكُْم وَاِحدٍ كُّلَ نَعُِظ
َ كْر الّشُ نَرْفَُع ً َأيْضا َنحُْن وَلِذَلَِك ١٣ وََمجْدِهِ. ِ مَلـَكُوتِه ِإلَى يَْدعُوكُْم الَّذِي ذَاكَ
هَا كََأّنَ َ لا قَبِلْتُمُوهَا اللهِ، مَِن ِ الْبِشَارَة َ كَلِمَة ا َّ مِن ْ يْتُم َلَّقَ ت ا َّ لَم كُْم َّ لَأن ٍف، ُّ تَوَق َ بِلا ِ لِله
ُ َأنْتُم فِيكُْم ً َأيْضا َ الْعَامِلَة ِ الله َ كَلِمَة بِاْعتِبَارِهَا اْلحَقِيقَةِ: فِي ِهيَ َكمَا بَْل بَشَرٍ، ُ كَلِمَة
فِي َّتِي ال ِ الله َائِِس كَن مِثَاِل عَلَى ْ صِرْتُم قَْد الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ كُْم، َّ فَِإن ١٤ الْمُؤْمِنِينَ.
بَنِي َأيْدِي عَلَى ْ قَاَسيْتُم ً َأيْضا ْ فََأنْتُم يَسُوعَ. الْمَِسيِح فِي ِهيَ َّتِي ال ة َّ الْيَهُودِي ِ مِنْطَقَة
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َ وَالَأنْبِيَاء يَسُوعَ ّبَ َّ الر قَتَلُوا الَّذِيَن ١٥ الْيَهُودِ َأيْدِي عَلَى هُْم ُ قَاَسوْه مَا ِجنِْسكُْم
ِإْذ ١٦ جَمِيعاً، اَس َّ الن يُعَادُونَ وَ َ الله يُرُْضونَ َ لا وَهُْم َأيْضاً، َنحُْن وَاْضطَهَدُونَا
ِحينٍ، كُّلَ َخطَايَاهُْم يَْستَْكمِلُونَ وَبِذَلَِك لِيَخْلُُصوا، الُأمَِم تَبِْشيرِ مِْن يَمْنَعُونَنَا
قَْد فَِإْذ الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ َنحُْن، ا َأمَّ ١٧ الْغَايَةِ. ِإلَى عَلَْيهِْم حَّلَ قَْد الْغََضَب وَلـَِكّنَ
ِ يَة لِرُْؤ ً ِجّدا َ َأْوفَر ً َجْهدا بَذَلْنَا بِالْقَلِْب، َ لا بِالْوَجْهِ قَِصيرَةٍ، ةٍ ِمُّدَ ل عَنْكُْم افْتَرَقْنَا
ِإلَيْكُْم، َ نَْأتِي َأْن عََزْمنَا وَلِهَذَا ١٨ ِإلَيْكُْم. وِْق الّشَ ِ غَايَة فِي وََنحُْن وُُجوهِكُْم
رَجَاؤُنَا َ هُو فَمَا ١٩ يْطَانُ. الّشَ فَعَاقَنَا ةٍ، مَّرَ بَعْدَ ً ة مَّرَ بُولَُس َأنَا الَأَخّصِ عَلَى
َلَى، ب َأنْتُمْ؟ َألَيَْس عَوْدَتِهِ؟ عِنْدَ يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر َأمَامَ افْتِخَارِنَا ِإْكلِيُل َأْو فَرَُحنَا َأْو

وَفَرَُحنَا. فَخْرُنَا َّكُْم لَأن ٢٠

٣
فِي وَحْدَنَا نَبْقَى َأْن لَدَيْنَا َحسَُن ُيحْتَمَُل، َ لا عَنْكُْم افْتِرَاقُنَا َصارَ ا َّ لَم لِذَلَِك ١
الِإْنجِيِل، بِنَشْرِ ِ الله ِ ِخْدمَة فِي وَمُعَاوِنَنَا َأخَانَا تِيمُوثَاوَُس، فَبَعَثْنَا ٢ َأثِينَا، ِ مَدِينَة
مِْن مِنْكُْم َأحَدٌ يَتَزَْعَزعَ َ لا ى َّ َحت ٣ يمَانِكُْم، ِإ فِي وَيُشَّجِعَكُْم يُشَّدِدَكُْم لـِكَْي
لَنَا، َسبََق وَقَْد ٤ لِذَلَِك؛ نُونَ َّ مُعَي نَا َّ َأن تَعْلَمُونَ كُْم َّ فَِإن يقَاِت. الّضِ ِ هذِه اءِ جَرَّ
حَدََث الَّذِي الَأْمرُ يقَاِت، الّضِ َسنُقَاسِي نَا َّ َأن َأخْبَرْنَاكُْم َأْن عِنْدَكُْم َّا كُن ا َّ لَم
ُيحْتَمَُل، َ لا عَنْكُْم الافْتِرَاُق َصارَ ِإْذ َأيْضاً، وَلِهَذَا ٥ تَعْلَمُونَ. َكمَا ذَلَِك بَعْدَ
َجْهدُنَا فَيَْذهََب بَكُْم جَرَّ قَْد الْمَُجرُِّب يَكُونَ ا َّ لِئَل يمَانِكُْم ِإ عَْن ُ َأْستَخْبِر َأْرَسلُْت
لـَكُْم بِمَا وَبَشَّرَنَا عِنْدِكُْم مِْن ِإلَيْنَا تِيمُوثَاوُُس عَادَ وَقَْد الآنَ، ا َأمَّ ٦ ُسدًى!
ً َكثِيرا وَتَْشتَاقُونَ ِحينٍ، كُّلِ فِي ً َحسَنا ً ذِكْرا تَذْكُرُونَنَا كُْم َّ وَبَِأن ةٍ، َّ وََمحَب يمَاٍن ِإ مِْن
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فِي ً عََزاء ُ الِإْخوَة هَا َأّيُ بِكُْم وَجَْدنَا فَقَْد ٧ يَتِكُْم، لِرُْؤ َنحُْن نَْشتَاُق َكمَا يَتِنَا لِرُْؤ
ِتِينَ ثَاب ْ مَادُْمتُم ُ َيَاة اْلح لَنَا َطابَْت فَقَْد ٨ يمَانِكُْم. ِإ ِ ِجهَة مِْن ِنَا ت وِشّدَ ِضيقَتِنَا وََسِط
َأجِْل مِْن عَنْكُْم ً عِوَضا اللهِ ِإلَى ُ نُؤَدِّيَه َأْن نَْستَطِيُع ُشكْرٍ فََأّيُ ٩ ! ّبِ َّ الر فِي
نَهَارَ لَيَْل عُ نَتَضَرَّ وََنحُْن ١٠ ِإلَهِنَا، َأمَامَ بِسَبَبِكُْم الْفَرَِح مَِن ِ بِه نَبْتَهُِج مَا كُّلِ
َ الله لَيَْت ١١ يمَانِكُْم؟ ِإ فِي ً نَاقِصا كَانَ مَا َ وَنَُكمِّل وُُجوهَكُْم نَرَى َأْن لِينَ مُتَوَّسِ
كُمُ ـْ وَلْيَْجعَل ١٢ ِإلَيْكُْم. يَق رِ الّطَ َأمَامَنَا يُسَهُِّل الْمَِسيَح، يَسُوعَ نَا َّ َب وَر نَْفسَهُ، َأبَانَا
تِنَا َّ كَمََحب اِس َّ الن وَجَمِيَع ً بَعْضا بَعُْضكُْم وا ُّ لِتُِحب ِ ة َّ الْمََحب فِي وَتَفِيُضونَ تَنْمُونَ ّبُ َّ الر
عِنْدَمَا وََأبِينَا ِإلهِنَا َأمَامَ الْقَدَاَسةِ فِي لَوٍْم بِغَيْرِ بُكُْم قُلُو َت َّ تَتَثَب ى َّ َحت ١٣ لـَكُْم،

قِّدِيِسيهِ. جَمِيِع مََع ً عَائِدا يَسُوعُ نَا ُّ َب ر ُ يَْظهَر
٤

ًيُرْضِي ُسلُوكا تَْسلـُكُوا َأْن َيجُِب َكيَْف ا َّ مِن ْ يْتُم َلَّقَ ت َمِثْلَمَا ف الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ وَبَعْدُ، ١
تَُضاعِفُوا َأْن يَسُوعَ ّبِ َّ الر فِي وَُنحَرُِّضكُْم مِنْكُْم نَرُْجو فَاعِلُونَ، َأنْتُم وََكمَا اللهَ،
اهَا َّ ي ِإ اكُْم َّ ن لَّقَ َّتِي ال الْوََصايَا تَعْرِفُونَ كُْم َّ فَِإن ٢ فََأْكثَرَ. َ َأْكثَر ذَلَِك فِي مَكُْم تَقَّدُ
بَِأْن وَذَلَِك قَدَاَستُكُْم. هذِهِ: ِهيَ اللهِ َ مَِشيئَة فَِإّنَ ٣ يَسُوعَ. ّبِ َّ الر قِبَِل مِْن
فِي ُ َجسَدَه َيحْفَُظ َكيَْف مِنْكُْم وَاِحدٍ كُّلُ يَعْرَِف وََأْن ٤ الزِّنَى، عَِن تَمْتَنِعُوا
يَعْرِفُونَ َ لا الَّذِيَن كَالْوَثَنِيِّينَ ِ َاِمحَة اْلج ِ ْهوَة َّ لِلش مُنْسَاٍق َ غَيْر ٥ ِ كَرَامَة ـْ وَال ِ هَارَة الّطَ
َ هُو ّبَ َّ الر لَأّنَ الَأْمرِ، هَذَا فِي ِ ِإلَيْه َ وَيُسِيء َأِخيهِ ُحقُوَق ى يَتَعَّدَ ا وََألَّ ٦ اللهَ،
فَِإّنَ ٧ . ِبحَّقٍ لـَكُْم وَشَهِْدنَا ً قَبْلا َأنْذَْرنَاكُْم َكمَا الِإَساءَاِت، ِ هَذِه َمِيِع ِلج الْمُنْتَقِمُ
اْستََخّفَ مَِن ِإذَْن، ٨ الْقَدَاَسةِ. فِي الْعَيِْش( )ِإلَى بَْل جَاَسةِ َّ الن َِإلَى لا دَعَانَا َ الله
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ً فِعْلا وَهَبَكُْم الَّذِي بِذَاكَ بِاللهِ، بَْل بِِإنْسَاٍن َ لا يَْستَِخّفُ الَأْمرِ، هَذَا فِي بَِأِخيهِ
ِإلَيْكُْم َأْكتَُب لَأْن ٍ حَاجَة فِي ْ فَلَْستُم ةُ، َّ ي الَأَخوِ ُ ة َّ الْمََحب ا َأمَّ ٩ وَس. الْقُّدُ ُ رُوحَه
َّكُْم وَلَأن ١٠ بَعْضاً، بَعُْضكُْم وا ُّ ُتحِب َأْن ِ الله مَِن ْ مْتُم َّ تَعَل قَْد بَِأنْفُِسكُْم كُْم َّ لَأن عَْنهَا،
ُنحَرُِّضكُْم، مَا َّ وَِإن كُلِّهَا. َ ة َّ ِي مَقِدُون ِ مُقَاَطعَة فِي ِ الِإْخوَة جَمِيَع تُعَامِلُونَ هكَذَا ً َأيْضا
الْعَيِْش ِإلَى ِبجِّدٍ تَْسعَوْا وََأْن ١١ فََأْكثَرَ، َ َأْكثَر ذَلَِك تَُضاعِفُوا َأْن الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ
َأيْدِيكُْم، بِعَمَِل مَعِيشَتَكُْم لِينَ وَُمحَّصِ ةِ، َاّصَ اْلخ ُشؤُونِكُمُ بِمُمَارََسةِ مُهْتَمِّينَ بِهُدُوءٍ،
خَارِِج مِْن الَّذِيَن َ ُتجَاه ِ ْمعَة الّسُ َ َحسَنَة ِسيرَتُكُْم تَكُونُ عِنْدَئِذٍ ١٢ َأْوَصيْنَاكُْم. َكمَا
الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ِيدُ، نُر نَا َّ َأن عَلَى ١٣ شَْيءٍ. ِإلَى ٍ حَاجَة فِي تَكُونُونَ َ وَلا َكنِيسَةِ، ـْ ال
اِس َّ الن مَِن َكغَيْرِكُْم اْلحُزْنُ يُِصيبَكُمُ َ لا ى َّ َحت اقِدِيَن، َّ الر َأْمرُ عَلَيْكُْم َيخْفَى ا َألَّ
كَذَلَِك ُ فَمَعَه قَامَ، َّ ثُم مَاَت يَسُوعَ َأّنَ نُؤْمُِن فَمَادُْمنَا ١٤ لَهُْم. َ رَجَاء َ لا الَّذِيَن
: ّبِ َّ الر عِنْدِ مِْن ٍ بِكَلِمَة لـَكُْم ُ نَقُولُه فَهَذَا ١٥ بِيَسُوعَ. اقِدِيَن َّ الر ً َأيْضا ُ الله ُ َسيُْحضِر
لَأّنَ ١٦ اقِدِيَن. َّ الر نَْسبَِق لَْن ، ّبِ َّ الر ِ عَوْدَة ِحينِ ِإلَى ً َأْحيَاء الْبَاقِينَ َنحُْن نَا َّ ِإن
رَئِيُس وَيُنَادِي ِع، َجمُّ َّ بِالت َأْمٌر يُدَّوِي حَالَمَا مَاءِ الّسَ مَِن َسيَنْزُِل ُ نَْفسَه ّبَ َّ الر
َّ ثُم ١٧ لاً. َأّوَ الْمَِسيِح فِي الَأْموَاُت يَقُومُ عِنْدَئِذٍ ، ِإلهِّيٍ بُوٍق فِي ُق َّ وَيُبَو َئِكَةٍ، مَلا
فِي ّبِ َّ بِالر لِلاِْجتِمَاِع ُحِب الّسُ فِي ً جَمِيعا ُنخْتَطَُف َأْحيَاءً، الْبَاقِينَ َنحُْن نَا، َّ ِإن
ًبِهَذَا بَعْضا بَعُْضكُْم وا عَّزُ لِذلَِك ١٨ وَاِم. الدَّ عَلَى ّبِ َّ الر مََع نَبْقَى وَهكَذَا الْهَوَاءِ.

الْكَلاَم!
٥

يُْكتََب لَأْن ٍ حَاجَة فِي ْ فَلَْستُم دَةِ، الْمُحَّدَ وَالَأْوقَاِت ِ الَأْزمِنَة ُ مَْسَألَة ا َأمَّ ١
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فِي اللِّّصُ يَْأتِي َكمَا َسيَْأتِي ّبِ َّ الر َ يَوْم َأّنَ ً يَقِينا تَعْلَمُونَ كُْم َّ لَأن ٢ فِيهَا. ِإلَيْكُْم
ُ الْهَلاَك بِهِِم يَنْزُِل وَالَأْمُن! ُ لاَم الّسَ حَّلَ يَقُولُونَ: اُس َّ الن فَبَيْنَمَا ٣ يِْل. َّ الل
َ غَيْر ٤ يُْفلِتُوا. َأْن ً َأبَدا يَْستَطِيعُونَ َ فَلا ُبْلَى، اْلح يَْدهَمُ الَّذِي كَالْمَخَاِض ُ الْمُفَاِجئ
. لِّصٌ ُ ه َّ كََأن ُ الْيَوْم ذَلَِك يُفَاِجئَكُْم ى َّ َحت لاَِم الّظَ فِي ْ لَْستُم الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ َأنْتُمْ، كُْم َّ َأن
لاَِم. الّظَ َأهَْل َ وَلا يِْل َّ الل َأهَْل لَْسنَا نَا َّ ِإن هَارِ. النَّ ُ وََأبْنَاء ورِ ُّ الن ُ َأبْنَاء ً جَمِيعا ْ فََأنْتُم ٥
فِي ُ ه َّ فَِإن ٧ وََصاِحينَ، يَن َساهِرِ لِنَظَّلِ بَْل الآخَرُونَ، يَنَامُ َكمَا ْ نَنَم َ لا ِإذَْن، ٦
َأهَْل َنحُْن، ا وََأمَّ ٨ يَْسكَرُونَ الَّذِيَن ُ يَْسكَر يِْل َّ الل وَفِي يَنَامُونَ، الَّذِيَن ُ يَنَام يِْل َّ الل
وَمَِن لُِصدُورِنَا، ً دِْرعا ةِ َّ وَالْمََحب يمَاِن الِإ مَِن ِخذِيَن َّ مُت َصاِحينَ، فَلْنَظَّلِ هَارِ، النَّ
الْغََضُب عَلَيْنَا لِيَنْزَِل َ لا نَنَا َّ عَي َ الله فَِإّنَ ٩ لِرُؤُوِسنَا. ً ُخوذَة َلاَِص بِاْلخ جَاءِ َّ الر
ً جَمِيعا َنحْيَا لـِكَْي ا َّ عَن مَاَت الَّذِي ١٠ الْمَِسيِح، يَسُوعَ ِنَا ّ َب بِر َلاََص اْلخ لِنَنَاَل بَْل
بَعُْضكُْم وا عَّزُ لِذَلَِك ١١ الْمَوِْت! رُقَادِ فِي َأْم َيَاةِ اْلح سَهَرِ فِي َّا كُن ٌ َسوَاء مَعَهُ،
مِنْكُْم، نَرُْجو نَا َّ َأن عَلَى ١٢ فَاعِلُونَ. ْ َأنْتُم َكمَا الآخَرَ، ُ َأحَدُكُم وََشّدِدُوا ً بَعْضا
ِيدُ يُر َكمَا وَيَرْعُونَكُْم بَيْنَكُْم، َيجْتَهِدُونَ الَّذِيَن ُأولئَِك ُمَيِّزُوا ت َأْن الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ
َأجِْل مِْن ةِ، َّ الْمََحب فِي ً فَائِقا ً تَْقدِيرا تُقَّدِرُوهُْم وََأْن ١٣ يَعِظُونَكُْم، وَ ، ّبُ َّ الر
الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ نُنَاِشدُكُْم، نَا َّ َأن ا ِإلَّ ١٤ بَعٍْض. مََع بَعُْضكُْم بِسَلاٍَم عِيشُوا عَمَلِهِْم.
وَتُعَامِلُوا عَفَاءَ، الّضُ وَتُسَانِدُوا الْعَزِْم، فَاقِدِي وَتُشَّدِدُوا يِّينَ، الْفَوَْضوِ تَعِظُوا َأْن
اْسعَوْا بَِل مِثْلِهِ. بِشَرٍّ ِ غَيْرِه شَرَّ َأحَدُكُْم يُبَادَِل َأْن حَذَارِ ١٥ الْبَاِل. بِطُوِل َمِيَع اْلج
عَلَى افْرَُحوا ١٦ جَمِيعاً. ِيَن وَلِلآخَر لِبَعٍْض بَعِْضكُْم مُعَامَلَتِكُْم فِي اْلخـَيْرِ ِإلَى ً دَائِما
ِهيَ ِ فَهذِه حَاٍل: كُّلِ فِي َ كْر الّشُ اْرفَعُوا ١٨ انْقِطَاٍع؛ دُونَ وا ُّ َصل ١٧ وَاِم؛ الدَّ
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َتحْتَقِرُوا َ لا ٢٠ وَح، ُّ الر تُخْمِدُوا َ لا ١٩ يَسُوعَ. الْمَِسيِح فِي لـَكُْم ِ الله ُ مَِشيئَة
مَا كُّلِ عَْن عُوا َّ تَرَف ٢٢ بِاْلحَسَِن. كُوا وَتَمَّسَ شَْيءٍ كُّلَ اْمتَِحنُوا ٢١ بُوءَاِت؛ ُّ الن
َسالِمِينَ، وََيحْفَظُكُْم َاِم َّم الت ِإلَى يُقَّدُِسكُْم ُ نَْفسُه لاَِم الّسَ ُ وَِإله ٢٣ شَرٍّ. ُ ُشْبهَة فِيهِ
فَِإّنَ ٢٤ الْمَِسيِح. يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر ِ عَوْدَة عِنْدَ لَوٍْم َ بِلا لِتَكُونُوا وََجسَداً، ً وَنَْفسا ً رُوحا
لَأجْلِنَا. وا ُّ َصل الِإْخوَةُ، هَا َأّيُ ٢٥ ذَلَِك. ُّ يُتِم وََسوَْف َصادٌِق، يَْدعُوكُْم الَّذِي َ الله
ِ هذِه تُْقرََأ َأْن ّبِ َّ بِالر ُأنَاِشدُكُْم ٢٧ َطاهِرَةٍ! بِقُبْلَةٍ ِ الِإْخوَة جَمِيِع عَلَى َسلِّمُوا ٢٦

الْمَِسيِح. يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر ُ نِعْمَة مَعَكُْم وَلْتَكُْن ٢٨ الِإْخوَةِ. جَمِيِع عَلَى ُ الرَِّسالَة
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