
سطْـرب نالَةُ اُألولَى مسالر 

  
 تحية

١ 

١نيحِ: مسى الْميسوِل عسر سطْرةَ : ِإلَى. بيغَالطو نْطالْب ي بِالدف ينشَتَّتا، الْمنْيالد هذي هف اءبالْغُر ،خْتَارِينالْم
هم اُهللا اَألب حسب علْمه السابِق، وخَصصهم لَه بِروحه ِلكَي يطيعوا الَّذين اخْتَار٢. وكَبدوكْيةَ وآسيا وبِتَنْيةَ

هِملَيع همشِّ دوا بِررطْهيو ،يحسـى الْميسالمِ. عالسو ةمالنِّع رافو كُملَيع. 
 الحياة الجديدة

٣ى الْميسنَا عديو ساُهللا َأب كارتَب ،توالْم نيحِ مسى الْميسع ةاميق طَةاسبِوو ،ةيمظالْع هتمحي ري فيحِ، الَّذس
 ،يح اءجِإلَى ر يددج نم لَنَا نُولَدعوُل٤جزال يو دفْسال يتْلَفُ وال ي ،اءمي السف لَكُم فُوظحيبٍ مِإلَى نَصو .

٥َأنْتُمنِومرِ الزي آخف رتَظْهي ساةُ الَّتالنَّج يتَْأت ةُ اِهللا ِإلَى َأنقُو يكُممانِ تَحبِاِإليم .  
٦كُميبي تُصنِ الَّتحبِ كُلِّ الْمبةً بِسيرةً قَصنُوا فَتْرزتَح َأن اآلن دالب َأنَّه عذَا، موا ِلهح٧. فَافْرالْقَص َألن هذه نم د

ييققح انَكُمِإيم َأن نيا تُبَأنَّه ونِ هحالْم . نَأثْم وي هالَّذ انَكُمِإيم تَخْتَبِر نحالْم فَِإن ،بالذَّه تَخْتَبِر النَّار ا َأنفَكَم
َأنْتُم لَم ٨. الَل والْكَرامةَ عنْدما يْأتي عيسـى الْمسيح من السماءفَتَنَالُون الْمديح والْج. بِكَثيرٍ من الذَّهبِ الْفَاني

ونَهبتُح نَّكُملَك ،هوتَر .بِه نُونتُْؤم نَّكُملَك ،اآلن نَهوال تَر َأنَّكُم عمفَ، . وصفُوقُ الْوا يجِيدا محفَر ونح٩فَتَفْر َألنَّكُم
  .بلُغُون هدفَ ِإيمانكُم وهو نَجاةُ نُفُوسكُمتَ

١٠اةالنَّج هذه وعضوم ةنَايثُوا بِعحبوا وسرد ،ا اُهللا لَكُمهدي َأعالَّت ةمنِ النِّعُأوا عتَنَب ينالَّذ اءتَّى اَألنْبِيح .
١١يهِمي فيحِ الَّذسالْم وحر كَاناوهدعي بالَّت ادجاَألميحِ وسآالمِ الْم نع منْبُِئهي  . يرشي ا كَانرِفُوا معي لُوا َأناوفَح

 في َأيامهِم بْل وُأعلن لَهم َأن هذه اُألمور لَن تَتم١٢. ِإلَيه الروح بِشَْأنِ وقْت حدوثها وحالَة الْعالَمِ عنْد حدوثها
َأنْتُم كُمامي َأيف َأي ةيركَث يننبِس مهدعوحِ . بالر طَةاسى بِوشْرا بِالْبونَاد ينالَّذ ا لَكُملَّغَهب وراُألم هذه ،اآلنو

اءمالس نِل مسروسِ الْمال. الْقُدي تَشْتَاقُ الْمالَّت يهاوهلَيع عتَطَّل ِئكَةُ َأن.  
  كونوا صالحين

١٣كُمبِطُوا َأنْفُساضا، وهتَنَبم نُكُمهذ كُنى . ِإذَنِ ِلييسي عْأتا يمنْدا عتَنَالُونَهي سالَّت ةمي النِّعف كُلَّه لَكُموا َأمعض
يحس١٤. الْمال تَس ،ِلله ينيعطم نَاءكََأبالءهج كُنْتُم امثُ َأيدحي ا كَاني كَماضالْم اتووا ِلشَهملْل كُونُوا ١٥. تسب

وسقُد وه اكُمعي دالَّذ َألن ،كُمفَاتري كُلِّ تَصف يناِلح١٦. صتَابِهي كقُوُل في وهَألنِّي َأنَا : "و يناِلحكُونُوا ص
وسقُد".  



ِإذَن يجِب َأن تَعيشُوا َأيام غُربتكُم هنَا في . نْتُم تَدعونَه َأباكُم، هو الَّذي يحكُم حسب عمِل كُلِّ واحد بِال تَحيزٍَأ١٧
هخَافَتا١٨. مآب ا لَكُمهلَّمةً عهاةً تَافيح يشُونتَع ي كُنْتُماضي الْمف ذَا، ال َأنْتُمه نم اكُماَهللا فَد َأن ونلَمتَع نَّكُملَك ،ؤكُم

فَقَد ٢٠. بْل بِالدمِ الْكَرِيمِ، دمِ الْمسيحِ، حمِل الْفداء الَّذي بِال لَومٍ وال عيب١٩ٍبَِأشْياء فَانية مثَْل الْفضة َأوِ الذَّهبِ، 
ذَا ماُهللا ِله هاخْتَاركُملَأج نم ةيرامِ اَألخاَألي هذي هف اءجو ،ينالَمالْع ِل خَلْققَب بِاِهللا ٢١. ن نُونتُْؤم هطَتاسبِو َأنْتُم

هدجمو توالْم نم هي َأقَامي اِهللا. الَّذا فمه كُماءجرو انَكُمِإيم فَِإن بِذَِلكو.  
٢٢،اآلنوقَةادالص ةاَألخَوِي ةبحلَى الْمع رِينقَاد تُمرصو ،كُمنُفُوس تُمرطَه قَّ، فَقَدالْح تُمَأطَع ا َأنَّكُموا .  بِمبَأح ِإذَن

انيةَ، ال من َأبٍ بشَرِيٍّ يفْنَى، بْل بِكَلمة اِهللا َألنَّكُم وِلدتُم الْوِالدةَ الث٢٣َّ. بعضكُم بعضا محبةً شَديدةً من كُلِّ الْقَلْبِ
يموتُ الْعشْب، . كُلُّ النَّاسِ كَالْعشْبِ، وكُلُّ جالِلهِم كَزهرِ الْعشْبِ: "فَالْكتَاب يقُوُل٢٤. الْحية الداِئمة الَّتي ال تَفْنَى

رهقُطُ الزسي٢٥. وما كَلَأمدقَى ِإلَى اَألبةُ اِهللا فَتَب ".نَتْ لَكُملي ُأعةُ الَّتمالْكَل يهو.  
 

 الحجر الحي المسيح هو

٢ 

١اءركُلَّ افْتو ،دسحو فَاقناعٍ ودكُلَّ خو ،كُلَّ شَر نْكُموا عدعَأب يثًا٢. ِإذَندح لُودوفُ الطِّفُْل الْمتَلَها يكَمِإلَى و 
،ةياِهللا النَّق ةمفُوا ِإلَى كَليبِ، تَلَهلنِ الْحوا،  اللَّبتَنْجا ووا بِهتَنْم ٣ِلكَيلْوح يحسالْم َأن ذُقْتُم َألنَّكُم. 

٤ هاَهللا اخْتَار نلَك ،النَّاس هفَضي رالَّذ يالْح رجالْح وه ،ها ِإلَيالَوفَتَعهنْدع كَرِيم وه٥. و ةارجا كَحضَأي َأنْتُمو
 طَةاسا بِولُهقْبةً ييوحر ابِينقَر لَه ونمِهللا تُقَد ينصخَصا ماربِلتَكُونُوا َأح ،يوحر تيب ِلبِنَاء متَخْدتُس ،ةيح

سَأضع في الْقُدسِ حجرا كَرِيما مخْتَارا، هو حجر الزاوِية، ومن : " كتَابِهَألن اَهللا يقُوُل في٦. عيسـى الْمسيحِ
 رفَضه هو كَرِيم بِالنِّسبة لَكُم َأنْتُم الْمْؤمنين، َأما بِالنِّسبة ِلغَيرِ الْمْؤمنين، فَهو الْحجر الَّذي٧." يْؤمن بِه ال يخْجُل

الْبِنَاء تَاج ارص ذَِلك عمو ،نَّاُؤون٨. الْبقُطُونسي ملُهعةٌ تَجخْرصو ،ونثُرعي ُل النَّاسعجي رجا حضَأي وهو . مهو
  .فَهذَا هو مصيرهم. يعثُرون َألنَّهم ال يطيعون كَالم اِهللا

 نحن شعب اهللا

٩ظَاِئمِ اِهللا َأمبِع وا النَّاستُخْبِر ي ِهللا، ِلكَينْتَمي بةٌ، شَعاِلحةٌ صارٍ، ُأمبلَكَةُ َأحمةٌ، مخْتَارةٌ ماعمج فَِإنَّكُم ا َأنْتُم
في . ا شَعب اِهللا، َأما اآلن فََأنْتُم شَعبهَألنَّكُم في الْماضي لَم تَكُونُو١٠. الَّذي دعاكُم من الظَّالمِ ِإلَى نُورِه الْباهرِ

  .الْماضي كُنْتُم غَير مرحومين، َأما اآلن فَقَد رحمكُم اُهللا
١١ اتوشَه نوا عدتَعتَب وكُم َأنجَأر ا، ِلذَِلكنْيالد هذي هوفٌ فيضو اءبغُر اِئي، َأنْتُمبا َأحي يالَّت ةوِينْيالد ةالطَّبِيع

النَّفْس ارِب١٢. تُحيننْؤمرِ الْمطَ غَيسةً واِلحاةً صييشُوا حع . ،ارَأشْر ِإنَّكُم قُولُونيو كُملَيع ونفْتَري مَأنَّه عمو
  .ن اَهللا يوم يجِيءلَكنَّهم يشَاهدون َأعمالَكُم الصاِلحةَ، فَيسبحو



  اخضعوا للسلطة
وِللْوالة بِاعتبارِ َأنَّهم ١٤ِللْملك بِاعتبارِ َأنَّه الْحاكم اَألعلَى، : اخْضعوا ِلكُلِّ سلْطَة بشَرِية من َأجِل الْمسيح١٣ِ

و بِينذْنالْم ونباقعي ينالَّذ كلالْم كَالءويناِلحالص ونحدم١٥. يَل  َألنهتُوا جكفَتُس رلُوا الْخَيمتَع َأن كُمرِيداَهللا ي
اء١٦. اَألغْبِيِلله بِيديشُوا كَعْل عب ،كَابِ الشَّرتتَارٍ الرةَ كَسيرالْح هذوا همتَخْدال تَس نارٍ، لَكريشُوا كََأحع .

  .موا جميع النَّاسِ، َأحبوا اِإلخْوةَ، اتَّقُوا اَهللا، َأكْرِموا الْملكاحتَر١٧ِ
وِإن كَان واحد يحتَمُل ١٩. َأيها الْعبِيد، اخْضعوا َألسيادكُم بِكُلِّ احترامٍ، سواء كَانُوا صاِلحين ولُطَفَاء َأو قُساة١٨ً

وقَسو بِيِل اِهللا،اَأللَمي سال ةَ الظُّلْمِ فعف يحدقُّ الْمتَحسي و٢٠. فَه ،لُونتَمتَحو ونَكُمرِبضالْخَطََأ، فَي ونبتَككُنْتُم تَر ِإن
و ونتَتََألَّم ذَِلك عمو ،رالْخَي لُونمتَع كُنْتُم ا ِإنذَا؟ َأملَى هع رٍ لَكُمَأج فََأي يحدالْم قُّونتَحال تَسعف فََأنْتُم ،لُونتَمتَح

لَم يرتَكب َأي ٢٢. فَِإن الْمسيح تََألَّم من َأجلكُم وتَرك لَكُم مثَاال ِلكَي تَقْتَدوا بِه. َألنَّه دعاكُم ِلهذَا٢١قُدام اِهللا، 
شَتَموه فَلَم يرد بِالشَّتيمة، عذَّبوه فَلَم يهددهم، بْل سلَّم َأمره ِلله الَّذي يحكُم ٢٣.  َأبداذَنْبٍ، ولَم ينْطقْ بِالْكذْبِ

بِجروحه . ا ِللصالحِهو حمَل ذُنُوبنَا في جِسمه علَى الصليبِ، ِلكَي نَموتَ نَحن بِالنِّسبة ِللذُّنُوبِ ونَحي٢٤. بِالْعدِل
يتُما٢٥. شُفهارِسحو كُمي نُفُوساعِإلَى ر تُمعجر اآلن نَّكُملَك ،الَّةثَْل غَنَمٍ ضم كُنْتُم َألنَّكُم.  
 

 الزوجات واألزواج

٣ 

فَحتَّى ِإن كَان الزوج ال يْؤمن .  بِنَفْسِ الطَّرِيقَةَأيتُها الزوجاتُ، كُلُّ واحدة منْكُن يجِب َأن تَخْضع ِلزوجِها١
وذَِلك عنْدما يرى َأنَّها تَسلُك بِطَهارة ٢. بِكَالمِ اِهللا، يمكن َأن تَربحه زوجتُه بِسلُوكها من غَيرِ حاجة ِإلَى كَالمٍ

ي الزينَة الْخَارِجِية، مثَْل شَكِْل تَصفيف الشَّعرِ، والتَّحلِّي بِالْجواهرِ، والْمالبِسِ ِليكُن جمالُك ال ف٣. ووقَارٍ
ةرِئ٤. الْفَاخادالْه يفوحِ اللَّطاَل الرمي الْقَلْبِ، جِل، فاخي الدف كُوني َأن جِبْل يي ال . باُل الَّذمالْج وذَا هه

ها في اِهللا، كَانَتْ فَفي قَديمِ الزمانِ، الْمرَأةُ الصاِلحةُ الَّتي وضعتْ رجاء٥. يزوُل، ولَه قيمةٌ عظيمةٌ في نَظَرِ اِهللا
والْمْؤمنَةُ . مثَْل سارةَ الَّتي كَانَتْ تُطيع ِإبراهيم وتَدعوه سيدها٦. تُجمُل نَفْسها بِهذه الطَّرِيقَة، بَِأن تَخْضع ِلزوجِها

الحُل الصمكَانَتْ تَع قٍّ، ِإنا بِحبِنْتٌ لَه يه موالْيءشَي نال تَخَافُ مو .  
٧وهو هتجوز عيشَ معي َأن جِبي نْكُمم داحكُلُّ و ،اجوا اَألزهَأي ،بِنَفْسِ الطَّرِيقَةَأةَ  ورالْم َأن ابسُل حمعي

 .بِذَِلك ال تَتَعطَُّل صلَواتُكُم. لَك في نعمة الْحياةويجِب َأن تَحتَرِمها َألن لَها نَصيبا مثْ. َأضعفُ من الرجِل
  عمل الصالح التألم بسبب

٨ي وِفَاقا فعم يشُوا كُلُّكُما، عيرَأخو .مرِهشَاعي مف شَارِكُوا اآلخَرِين .ةخْوا كَاضعب كُمضعوا ببكُونُوا . َأح
بْل بِالْعكْسِ بارِكُوا َألن اَهللا . ال تَردوا علَى اِإلساءة بِِإساءة، وال علَى الشَّتيمة بِشَتيمة٩. نشَفُوقين ومتَواضعي

كَةري الْبف يبنَص لَكُم كُونذَا، فَيِله اكُمع١٠. دامى َأيريو ،اةيبِالْح تَّعتَمي َأن ادَأر نم َألن َأن جِبةً، فَييدعا س



. ويبتَعد عنِ الشَّر ويعمَل الْخَير، ويبغي السالم ويتْبعه١١يمنَع ِلسانَه عنِ الشَّر، وشَفَتَيه عنِ التَّكَلُّمِ بِالْغشِّ، 
١٢يغتُص هُأذُنَيو ،يناِلحلَى الصاِهللا ع نَييع َألناِئهِمعانِ ِإلَى د .الشَّر لُونمعي ينالَّذ دفُ ضقي نَّهلَك.  
َأما ِإن كَان البد َأن تَتََألَّموا َألنَّكُم تَعملُون الصالح، ١٤ِإن كُنْتُم متَحمسين ِللْخَيرِ، فَمن يقْدر َأن يْؤذيكُم؟ ١٣

يًئا لَكُمنوا.فَهطَرِبال تَضو مهيددتَه ن١٥.  ال تَخَافُوا ملَى قُلُوبِكُمع ديالْس وه كُونِلي يحسوا الْمْل َأكْرِمكُونُوا . ب
كُمنْدي عِل الَّذبِ اَألمـبس نع ـَألُكُمسي نلَى كُلِّ موا عدتَر َأن يندتَعسا ماِئمل١٦ُ. دمعامٍ ارتاحو ذَا بِلُطْفوا ه

وبِضـميرٍ نَقي، حتَّى ِإن الَّذين يتَكَلَّمون بِالسـوء علَى سـلُوككُم الصاِلحِ كَمْؤمنين بِالْمسيحِ، يخْجلُون منِ 
اِئهِمر١٧. افْتنوا، فَمتَتََألَّم َأن لَكُم رِيداُهللا ي كَان ِل فَِإنمبِ عبالحِ، ال بِسِل الصمبِ عبوا بِستَتََألَّم ِل َأناَألفْض 
نَا ١٨. الشَّـربقَري ارِ، ِلكَيِل اَألشْـرَأج ناتَ مم ـاِلحِل الذُّنُوبِ، الصَأج نةً مداحةً وراتَ مم ـيحسالْم َألن
وبِالروحِ َأيضا ذَهب وبشَّـر اَألرواح الَّتي في ١٩. لْبشَـرِي لَكنَّه قَام حيا بِالروحِفَماتَ بِجِسـمه ا. ِإلَى اِهللا

نَاء هُؤالء هم الَّذين منْذُ زمنٍ بعيد رفَضوا َأن يطيعوا اَهللا الَّذي كَان ينْتَظرهم بِصبرٍ في َأثْنَاء ب٢٠ِ. السجـنِ
والْماء هنَا ٢١. بِواسطَـة ذَِلك الْفُلْك نَجا بِالْماء عدد قَليٌل من النَّاسِ، ثَمانيةُ َأشْخَاصٍ فَقَطْ. الْفُلْك في َأيامِ نُوحٍ

اآلن يكُمنَجي يطَاسِ الَّذِإلَى الْغ زمرمِ. يَل الْجِسي غَسنعال ي طَاسفَالْغ ِلله همنُقَد دهتَع وْل هب ،ةالْقَذَار نم 
ييرٍ نَقميحِ . بِضسى الْميسع ةاميق طَـةاسبِو يكُمنَجي وه٢٢و قَدينِ اِهللا، ومي نع اآلنو ،اءمخَل ِإلَى السي دالَّذ

ةكُلُّ الْقَادالِئكَةُ والْم تْ لَهـعاحُِأخْضوالَمِ اَألري عف ينكَّامِ الَّذالْحو .  
 

 وأخالقه حياة المؤمن

٤ 

١ثْلَهوا متَتََألَّم َأن يندتَعسا مضَأي كُونُوا َأنْتُم ،همي جِسف تََألَّم يحسالْم ا َأنبِم ِإذَن . كُوني ،همي جِسف تََألَّمي نم َألن
فَيعيشُ بقيةَ عمرِه علَى اَألرضِ ال بِحسبِ الشَّهوات الَّتي تَتَحكَّم في النَّاسِ، بْل بِحسبِ مشيَئة ٢. طيَئةَقَاطَع الْخَ

فَكُنْتُم تَعيشُون في الْخَالعة . ينكَفَاكُم الْوقْتَ الَّذي ضاع، الَّذي عملْتُم فيه اَألشْياء الَّتي يعملُها غَير الْمْؤمن٣. اِهللا
ةنَامِ الْقَبِيحاَألص ةادبعو ةدبرالْعونِ وجالْم فَالتحكْرِ والسو اتوالشَّه٤. و ال تَشْتَرِكُون َأنَّكُم ونبجتَعي اآلن مهو

لَكنَّهم سيَؤدون الْحساب ِللَّذي هو مستَعد َأن يحاسب ٥. ِلك يشْتُمونَكُممعهم في التَّمرغِ في نَفْسِ الْفُجورِ، وِلذَ
وهذَا هو السبب َأن رِسالَةَ اِإلنْجِيِل بلِّغَتْ حتَّى ِللَّذين هم اآلن َأمواتٌ، ِلكَي يمكنَهم َأن ٦. اَألحياء واَألمواتَ

يعِ يملَى جرِي عسي يالَّذ كْمالْح مهلَيع قَعو هِمامسَألج ةببِالنِّس مَأنَّه عم ،هِماحوَألر ةببِالنِّس ذَِلكثَْل اِهللا وا مويح
  .النَّاسِ

٧ءةُ كُلِّ شَيايهتْ نبِل. اقْتَر كُمبِطُوا َأنْفُساضوا ولُّواِإذَنِ انْتَبِهتُص وا َأنرتَقْد وا ٨. كَيبَأح ،ءكُلِّ شَي مَأهو
كُلُّ واحد منْكُم ١٠. َأضيفُوا بعضكُم بعضا بِال تَذَمر٩ٍ. بعضكُم بعضا بِشدة، َألن الْمحبةَ تَستُر خَطَايا كَثيرةً

فَتَكُونُوا وكَالء ُأمنَاء مسُئوِلين عن مواهبِ اِهللا . الْخَاصةَ الَّتي نَالَها ِليخْدم بِها اآلخَرِينيجِب َأن يستَخْدم الْموهبةَ 



ةعتَنَوبِا١١. الْم هتمدبِخ قُومي َأن جِبي مخْدي نماِهللا، و نْدع نا مكَالم مقَدي َأن جِبظُ يعي نا مهنَحمي يالَّت ةلْقُو
  .آمين. وبِذَِلك يتَمجد اُهللا في كُلِّ شَيء بِواسطَة عيسـى الْمسيحِ الَّذي لَه الْجالُل والْقُدرةُ ِإلَى َأبد اآلبِدين. اُهللا

  اِإليمان بالمسيح التألم بسبب
١٢ه نوا مبجاِئي، ال تَتَعبا َأحيكُمابَأص غَرِيب را َأما كََأنَّهبِه ونري تَمالَّت ةيالْقَاس نَةحالْم هوا ١٣. ذحِل افْرب

الِلهي جي فْأتا يمنْدا عجِد وا َأكْثَرحتَفْر ِلكَي ،يحسالْم ا تََألَّمكَم ونتَتََألَّم ون١٤َ. َألنَّكُممشْتكَانُوا ي ِل ِإنَأج نم كُم
كُملَيلُّ عحاِهللا، ي وحر َأي ،جِيدالْم وحالر َألن ،يًئا لَكُمنيحِ فَهسمِ الْمال ١٥. اس َأن جِبي ،تََألَّمي كُمدَأح كَان فَِإن

َأما ِإن كَان يتََألَّم َألنَّه مسيحي ١٦.  في شُُؤونِ الْغَيرِيكُون ذَِلك بِسببِ قَتٍْل َأو سرِقَة َأو جرِيمة ُأخْرى َأو تَدخٍُّل
فَِإن كَان . حان وقْتُ الْحسابِ، وهو يبدُأ بِشَعبِ اِهللا١٧. فَيجِب َأن ال يخْجَل َأبدا، بْل يسبح اَهللا َألجِل هذَا االسمِ

فَكَي ،نُأ بِنَا نَحدبى اِهللا؟ يشْربِب نُونْؤمال ي ينةُ الَّذايهن ا ١٨فَ تَكُونفَم ،اِلحالص ونْجي بِ َأنعالص نم كَان ِإنو
  هو نَصيب الْكَافرِ والْمذْنبِ؟

 .سهم ِإلَى الْخَاِلق اَألمينِ ويستَمروا في عمِل الْخَيرِِإذَنِ الَّذين يتََألَّمون كَما يرِيد لَهم اُهللا، يجِب َأن يسلِّموا َأنْف١٩ُ
 

 قطيع اهللا المؤمنون هم

٥ 

وهذه وصيتي ِإلَى الشُّيوخِ الَّذين بينَكُم، بِاعتبارِ َأنِّي شَيخٌ مثْلُكُم، وشَاهدتُ آالم الْمسيحِ، وِلي نَصيب في ١
ارعوا قَطيع اِهللا الَّذي بينَكُم واحرسوه كَما يرِيد اُهللا، ال مجبرِين بْل عن رِضى، وال ٢. ذي سيظْهرالْجالِل الَّ

ةمدي الْخةً فغْبْل رحِ، ببي الرعٍ فَأ٣. ِلطَم نيانَةً باُهللا َأم مهعضو ينلَى الَّذوا عرطيةً ال تُسوْل كُونُوا قُدب ،يكُمدي
مُل٤. لَهذْبي ال يالِل الَّذيَل الْجِإكْل تَنَالُون ،اةعالر ِئيسي رْأتا يمنْدعو.  

يقفُ اُهللا : " يقُوُل الْكتَابفَكَما. كُونُوا جميعا متَواضعين بعضكُم مع بعضٍ. وَأنْتُم َأيها الشُّبان، اخْضعوا ِللشُّيوخ٥ِ
ينعاضتَولَى الْمع منْعي نَّهلَك ،رِينتَكَبالْم د٦." ض قْتي الْوف كُمفَعري ِلكَي ةيراِهللا الْقَد دتَ يوا تَحعاضتَو ِإذَن

  .عتَني بِكُمَألْقُوا كُلَّ همكُم علَيه، َألنَّه هو ي٧. الْمنَاسبِ
فَقَاوِموه ثَابِتين في ٩. ِإبليس عدوكُم يجوُل كََأسد يزَأر ويبحثُ عن واحد يفْتَرِسه! اضبِطُوا َأنْفُسكُم واسهروا٨

وبعد َأن تَكُونُوا قَد تََألَّمتُم فَتْرةً ١٠.  نَفْس هذه اآلالمِواعلَموا َأن اخْوتَكُم الْمْؤمنين في كُلِّ الْعالَمِ يقَاسون. اِإليمانِ
 حلصي هنَفْس ويحِ، هسِللْم اِئكُممبِانْت يداَألب الِلهِإلَى ج اكُمعي دالَّذو ،ةمعي كُلَّ نطعي ياَهللا الَّذ ةً، فَِإنيرقَص

 .آمـين. لَه الْقُدرةُ ِإلَى َأبد اآلبِدين١١. بتُكُم ويقَويكُم ويسنُدكُمَأحوالَكُم ويثَ



 تحيات ختامية

كُم َأن كَتَبتُ لَكُم هذه الرسالَةَ الْمخْتَصرةَ بِيد سيال الَّذي َأعتَبِره َأخًا َأمينًا، وقَصدي هو َأن ُأشَجعكُم وَأشْهد ل١٢َ
وكَذَِلك يسلِّم . تُسلِّم علَيكُم الَّتي في بابَِل، الَّتي اخْتَارها اُهللا مثْلَكُم١٣. هذه هي نعمةُ اِهللا الْحقيقيةُ، فَاثْبتُوا فيها

قُسري مناب كُملَيال١٤ْ. ع لَةضٍ بِقُبعلَى بع كُمضعوا بلِّمسةبحيحِ. مسِللْم ونتَنْتَم ينالَّذ ا َأنْتُميعمج كُمعم المالس.  
  


