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ُكْم َكَما َتَسلَّْمُتْم ِمنَّ 1 بِّ َيُسوَع، أَنَّ َها اإلِْخَوةُ َنْسأَلُُكْم َوَنْطلُُب إِلَْيُكْم ِفي الرَّ  .هللاَ، َتْزَداُدوَن أَْكَثرَ ا َكْيَف َيِجُب أَْن َتْسلُُكوا َوُتْرُضوا َفِمْن َثمَّ أَيُّ

بِّ َيُسوعَ  2 َة َوَصاَيا أَْعَطْيَناُكْم ِبالرَّ ُكْم َتْعلَُموَن أَيَّ  .ألَنَّ

َنا، 3  ألَنَّ هِذِه ِهَي إَِراَدةُ هللِا: َقَداَسُتُكْم. أَْن َتْمَتِنُعوا َعِن الزِّ

 ِبَقَداَسٍة َوَكَراَمٍة، أَْن َيْعِرَف ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم أَْن َيْقَتِنَي إَِناَءهُ  4

 .الَ ِفي َهَوى َشْهَوٍة َكاألَُمِم الَِّذيَن الَ َيْعِرفُوَن هللاَ  5

بَّ ُمْنَتِقٌم لِهِذِه ُكلَِّها َكَما قُلْ  6  .َنا لَُكْم َقْبا ً َوَشِهْدَناأَْن الَ َيَتَطاَوَل أََحٌد َوَيْطَمَع َعلَى أَِخيِه ِفي هَذا األَْمِر، ألَنَّ الرَّ

َجاَسِة َبْل فِي اْلَقَداَسةِ  7  .ألَنَّ هللاَ لَْم َيْدُعَنا لِلنَّ

وسَ  8 ا ُروَحُه اْلقُدُّ ا، َبِل هللاَ الَِّذي أَْعَطاَنا أَْيض ً ا َمْن ُيْرِذُل الَ ُيْرِذُل إِْنَسان ً  .إِذ ً

ُة َفاَ َحاَجَة لَُكْم أَْن أَْكُتَب إِلَْيُكمْ  9 ُة األََخِويَّ ا اْلَمَحبَّ ا َوأَمَّ ُكْم أَْنُفَسُكْم ُمَتَعلُِّموَن ِمَن هللِا أَْن ُيِحبَّ َبْعُضُكْم َبْعض ً  .َعْنَها، ألَنَّ

َما أَْطلُُب إِلَْيكُ  10 َة ُكلَِّها. َوإِنَّ ا لَِجِميِع اإلِْخَوِة الَِّذيَن ِفي َمِكُدوِنيَّ ُكْم َتْفَعلُوَن ذلَِك أَْيض ً َها اإلِْخَوةُ أَْن َتْزدَ َفإِنَّ  اُدوا أَْكَثَر،ْم أَيُّ

َة، َوَتْشَتِغلُوا ِبأَْيِديُكْم أَْنتُ  11  ْم َكَما أَْوَصْيَناُكْم،َوأَْن َتْحِرُصوا َعلَى أَْن َتُكوُنوا َهاِدِئيَن، َوُتَماِرُسوا أُُموَرُكُم اْلَخاصَّ

 .ْم َحاَجٌة إِلَى أََحدٍ لَِكْي َتْسلُُكوا ِبلَِياَقٍة ِعْنَد الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخاِرٍج، َوالَ َتُكوَن لَكُ  12

اِقِديَن، لَِكْي الَ َتْحَزُنوا َكاْلَباِقيَن الَِّذينَ  13 َها اإلِْخَوةُ ِمْن ِجَهِة الرَّ  . الَ َرَجاَء لَُهمْ ُثمَّ الَ أُِريُد أَْن َتْجَهلُوا أَيُّ

اقِ  14 ا ُنْؤِمُن أَنَّ َيُسوَع َماَت َوَقاَم، َفَكذلَِك الرَّ ُه إِْن ُكنَّ ا َمَعهُ ألَنَّ  .ُدوَن ِبَيُسوَع، َسُيْحِضُرُهُم هللاُ أَْيض ً

، الَ َنْسبِ  15 بِّ َنا َنْحُن األَْحَياَء اْلَباِقيَن إِلَى َمِجيِء الرَّ : إِنَّ بِّ َنا َنقُوُل لَُكْم هَذا ِبَكلَِمِة الرَّ اِقِدينَ َفإِنَّ  .ُق الرَّ

ْفَسُه ِبُهَتاٍف، ِبَصْوِت َرِئيسِ  16 ََ ّب َن ال ً  ألَنَّ الرَّ َماِء َواألَْمَواُت ِفي اْلَمِسيِح َسَيقُوُموَن أَوَّ  .َماَِئَكٍة َوُبوِق هللِا، َسْوَف َيْنِزُل ِمَن السَّ

بِّ ِفي اْلَهَواِء، َوهَكذَ  17 ُحِب لُِماََقاِة الرَّ ا َمَعُهْم ِفي السُّ بِّ ا َنُكوُن ُكلَّ ُثمَّ َنْحُن األَْحَياَء اْلَباِقيَن َسُنْخَطُف َجِميع ً  .ِحيٍن َمَع الرَّ

ا ِبهَذا اْلَكاَمِ  18 وا َبْعُضُكْم َبْعض ً  .لِذلَِك َعزُّ

 


