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ِرَساِلْة بُولُْس ْلُكولُوِسي
 بعد الميالد. بولس عرف الِّي ثّمة معلّمين كذّابين في الكنيسة الِّي في كولوسي يأّكدوا60الّرسالة هاذي تكتبت للكنيسة الّي في كولوسي عام 

على إنّو الواحد يلزمو يعبد »حاجات روحيّة قويّة وعندها سلطة« باش يعرف هللْا ويخلص بالكامل. زيادة على هاذا، المعلّمين قالوا، الّي الواحد
يلزمو يطيع عادات خاّصة كيف الطهور ويلزمو يحافظ على قواعد صحيحة في ما يخص الماكلة وحاجات أخرى.

بولس يكتب ضد المعلّمين هاذوما ويواجههم بالّرسالة المسيحيّة الصحيحة. أهم حاجة جاوب بيها هي إنّو المسيح قادر باش يعطي الخالص
الكامل وإنّو األفكار واألعمال هاذوما يبعّدوا عليه. هللا خلق العالم ورّجعو ليه على طريق المسيح. ثّمة َرَجاْء للعالم باش يخلص على طريق المسيح

آكاهو.

تَِحيَّة

ي، اِإِلْخَوة الِّي ثَاْبتِيْن فِي الَمِسيْح. النِّْعَمة 2ِمْن بُولُْس َرُسوْل الَمِسيْح يَُسوْع ْبَمِشيِئِْة هللْا ْوِمْن ُخونَا تِيُموثَاُوْس  1  ِللُمْْؤْمنِيْن الِّي فِي ُكولُوّسِ

ِوالسَّالَْم ْعِليُكْم ِمْن هللْا بُونَا. 1
ْصالَْة ُشْكْر

ة ْنَصلِّيْو فِيَها ْعلَى َخاِطْرُكْم،  3 ْعلَى الشَّْيء الِّي ْبلَْغنَا ْعلَى إِيَماْنُكْم بِالَمِسيْح يَُسوْع ِوْمَحبِّتُْكْم ِللُمْْؤْمنِيْن 4نِْحِمْد هللْا بُو َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح، فِي ُكْل َمرَّ

َجاْء الِّي ْسَمْعتُوا بِيْه فِي ْكالَْم الَحْق، الِّي ُهَو اِإِلْنِجيْل  5الُكْلُهْم  ْرُهوْلُكْم هللْا فِي الْسَماَواْت، ْوُهَو الرَّ َجاْء الِّي َحّضِ الِّي ْوِصْلُكْم ِكيَما ْوُصْل ِللعَالَْم 6ِوالرَّ

ْوَهاذَا تْعَلِّْمتُوْه ِمْن أَبَْفَراْس، ْرفِيْقنَا الِّي ْنِحبُّوْه 7الُكلُّو، ِوْبدَا يُثُْمْر ْويتِْنَشْر فِيْه ِكيْف َما ثُْمْر ْوتِْنَشْر َما بِينَاتُْكْم ِملِّي ْسَمْعتُوا ْبنِْعِمْة هللْا ِوْعَرْفتُوَها بِالَحْق. 

وْح. 8فِي الِخْدَمة ْمتَاْع هللْا ِوالَخاِدْم األَِميْن ِللَمِسيْح ِعْنْدُكْم.  ْوُهَو الِّي َخبِّْرنَا بِْمَحبِّتُْكْم الِّي في الرُّ

الَمِسيْح الفَاِدي

يْلُكْم فِي ُكْل َوْقْت، ِملِّي ْسَمْعنَا ْعِليُكْم الشَّْيء َهاذَاَكا، ْونُْطلُْب ِمْن َربِّي بَاْش يِْمالَُكْم بِالَمْعْرفَة ْمتَاْع إَِراْدتُو ْوبِالِحْكَمة ِوالفَْهْم 9 َهاذَاَكا ْعالَْش ْنَصلِّ

وْح،  اْلَحة ْوتِْكْبُروا فِي َمْعِرْفْة هللْا،  10ْمتَاْع الرُّ ْب ْويِْرِضيْه بِالَكاِمْل ْوتُثْْمُروا فِي األَْعَماْل الصَّ فُوا فِي ْحيَاتُْكْم ِكيَما ْيِليْق بِالرَّ ة 11بَاْش تِتَْصّرْ وا ِبالقُوَّ ْوتِتْقَوُّ

لُوا ُكْل َشْيء ْوإِْنتُوَما فَْرَحانِيْن ْوثَاْبتِيْن بِالَكاِمْل ْوَصاْبِريْن بِالبَاِهي،  َحاْمِديْن اآلْب الِّي َردُّْكْم ِمْستَْحقِّيْن بَاْش 12الُكْلَها الِّي فِي قُْدْرتُو الَمِجيدَة بَاْش تِتَْحّمْ

يِسيْن فِي الَوْرثَة ْمتَاْعُهْم ِكتُْدْخلُوا ْمعَاُهْم فِي النُّوْر.  نَا ْلَمْمِلْكْة إِْبنُو الِّي ْيِحبُّو،  13تَْشاْرُكوا الِقدِّ انَا ِمالسُّْلَطة ْمتَاْع الْظالَْم ْوَهّزْ ْوَولِّينَا ِمْفِديِّيْن 14ْوُهَو الِّي نَجَّ

فِيْه، َمْعنَاَها ْذنُوْبنَا َمْغفُوَرة.

ُهَو ُصوِرةْ هللْا الِّي َما يِتَْشافِْش 15

ِواِإِلْبْن الِّي أَْعلَى ِمالَمْخلُوقَاْت الُكْلَها.

ْوبِيْه ُهَو هللْا ْخلَْق الَحاَجاْت الِّي تِتَْشاْف الُكْلَها 16

فِي الْسَماَواْت ْوفِي األَْرْض

ِولِّي َما تِتَْشافِْش:

ُملُوْك ِوالَّ أَْسيَاْد ِوالَّ ُرََؤَساْء ِوالَّ ْسالَِطيْن.

ُكْل َشْيء تِْخلَْق بِيْه ُهَو ْوِليْه ُهَو.



َكاْن ْقبَْل ُكْل َشْيء 17

ْن ُكْل َشْيء. ْوفِيْه يِتَْكّوِ

ُهَو َراْس اْلَجَسْد، َمْعنَاَها َراْس الَكنِيَسة، 18

ْوُهَو البِدَايَة ِوالبَْدِري ْمتَاْع الِّي قَاُموا ِمْن بِيْن الُموتَى

ْل فِي ُكْل َشْيء، بَاْش ْيُكوْن ُهَو األُّوِ

َراُهو هللْا ْرَضى بَاْش ْيُحْط فِيْه ِصفَاتُو الُكْلَها. 19

ِوهللا ْيَصاِلْح بِيْه ُكْل َشْيء ْمَع ُروُحو، 20

فِي األَْرْض ِكيَما فِي الْسَماَواْت،

ة َسالَْم. ِليْب َولَّى ثَمَّ و ْعلَى الصَّ ِوْبدَمُّ

ا َراُهو َصاِلْحُكْم  21 فِي اْلَجَسْد البََشري ْمتَاْع الَمِسيْح، ْعلَى ْطِريْق 22ِوْقبَْل ُكْنتُوا ْبَراْينِيَّة ْعلَى هللْا ِواألَْعدَاْء ْمتَاُعو ْبأَْفَكاْرُكْم ْوأَْعَماْلُكْم الَخاْيبَة، آَما تَوَّ

يِسيْن ِمْن ِغيْر ِعيْب ْوَما ْعِليُكْمْش لُوْم  ْبَشْرْط إِنُّْكْم تِثْْبتُوا فِي اِإِليَماْن ِمْبنِيْن ْعلَى َساْس ْصِحيْح ْوَما تِتَْردَدُوْش 23الُموْت بَاْش تَْبقَاْو فِي َمْحِضْر هللْا قِدِّ

ْوَما تِْبْعدُوْش ْعلَى الّرَجاْء ْمتَاْع اِإِلْنِجيْل الِّي ْسَمْعتُوا بِيْه ِوْوُصْل ِللَمْخلُوقَاْت الُكْلَها الِّي فِي األَْرْض، ْوآنَا بُولُْس َولِّيْت الَخاِدْم ْمتَاُعو.

الِجَهاْد ْمتَاْع بُولُْس

ا نَْفَرْح بِالْعذَاْب الِّي ْنعَانِي فِيْه ْعلَى َخاِطْرُكْم، ِوْنَشاِرْك فِي الْوَجايِْع ْمتَاْع الَمِسيْح ِهَي بِيْدَها فِي بَْدنِي ْعلَى َخاِطْر اْلَجَسْد ْمتَاُعو الِّي ُهَو 24 ْوآنَا تَوَّ

ْط ْعلَى َخاِطْرُكْم، بَاْش ِكْلِمْة هللْا اتِّْم بِالَكاِمْل،  25الَكنِيَسة  ْر الِّي هللْا َخبَّاْه ْعلَى ُطوْل الْدُهوْر ِواألَْجيَاْل 26الِّي َولِّيْت نِْخِدْم فِيَها ِكيْف َما َربِّي َخّطِ ْوِهَي الّسِ

يِسيْن ْمتَاُعو  ا ِللِقدِّ ْر َهاذَا ُهَو انُّو الَمِسيْح فِيُكْم 27ْوِكْشفُو تَوَّ ْر َهاذَا َكاْن ْغنِي ْوَمِجيْد ِعْنْد النَّاْس الِّي َما ُهْمْش ْيُهوْد، الّسِ الِّي َربِّي َحبُّْهْم يَْعْرفُوا قَدَّاْش الّسِ

ِوْعلَى َخاِطْر 29ْنَخبُّْروا بِيْه النَّاْس الُكْلُهْم ِوانَّْبُهوُهْم ِوْنعَلُّْموُهْم بِالِحْكَمة الُكْلَها بَاْش ْنُردُّوا ُكْل إِْنَساْن نَاِضْج فِي الَمِسيْح.  28ُهَو الّرَجاْء ْمتَاْع الَمْجْد. 

ة. الشَّْيء َهاذَا نِتِْعْب ِوْنَجاِهْد ْبفَْضْل قُْدْرتُو الِّي تِْخِدْم فِيَّ ْبقُوَّ

ْع ِوْيُكونُوا ِمتَّْحِديْن 2ِوْنِحبُّْكْم تَْعْرفُوا قَدَّاْش ْنَجاِهْد ْعلَى َخاِطْرُكْم اْنتُوَما ِولِّي فِي الَْودُِكيَّة ِولِّي َما َشافُونِيْش الُكْلُهْم،  1  بَاْش ْقلُوْبُهْم تِتَْشجَّ

ِديْن َوْقتِلِّي يَْعْرفُوا ِسْر هللْا، الِّي ُهَو الَمِسيْح،  ْعلَى َخاْطُرو ُهَو الِّي 3بِالْمَحبَّة، بَاْش ْيَولِّيْو ُغْنيَا فِي ُكْل َشْيء ِكيِْفْهُموا بِالَكاِمْل ِوْيُكونُوا ِمتْأَّكْ

ُكْم بِالْكالَْم الْحلُو.  4ُمْوُجودَة فِيْه ْكنُوْز الِحْكَمة ِوالَمْعْرفَة الُكْلَها.  َرْغِملِّي آنَا َغايِْب ْعِليُكْم ْببَْدنِي، َرانِي ْمعَاُكْم 5ْنقُوْل الشَّْيء َهاذَا بَاْش َحتَّى َحْد َما ْيغُّشْ

ِميْن ْوثَاْبتِيْن فِي اِإِليَماْن بِالَمِسيْح. وْح، نَْفَرْح ِكْنُشوْفُكْم ْمنَّظْ بِالرُّ

2
الَحيَاْة الْجِديَدة فِي الَمِسيْح

ْب يَُسوْع الَمِسيْح ِكيْف َما ْقبِْلتُوْه،  6 االَ ِعيُشوا فِي الرَّ يْن ْعُروْقُكْم ْوِمْبنِيْن فِيْه ْوَساْسُكْم ْصِحيْح فِي اِإِليَماْن ِكيْف َما تْعَلِّْمتُوا، َشاْكِريْن بَْرَشة 7إِمَّ َمادِّ

ْعلَى ُكْل َشْيء.



اْيدَة الِّي ِمْبنِيَّة ْعلَى التَّقَاِليْد ْمتَاْع البََشْر الِّي تُْخْص الَحاَجاْت الْقِويَّة الِّي َما تِتَْشافِْش 8 ْوُردُّوا بَاْلُكْم لََواِحْد يِْسْحِرْلُكْم ْعقُوْلُكْم بِْكالَْم الفَْلْسفَة ِوالغَشَّة الزَّ

ْنيَا، ُموْش ْعلَى الَمِسيْح.  اْس ْمتَاْع ُكْل ِرَئَاَسة ْوُسْلَطة 10بَاْش فِي الَمِسيْح تِتْْوِجْد ِصفَاْت هللْا الُكْلَها فِي الْبدَْن،  9فِي الدِّ بَاْش تِتْْمالَْو بِالَمِسيْح الِّي ُهَو الرَّ

ُروِحيَّة.

ْرتُوْه فِي الَمِسيْح، ُموْش بِاِلْيِديْن، آَما ْبتَْنِحيْت ْبدَْن الَخِطيّة البََشري، ْوَهاذَا ُهَو الْطُهوْر ْمتَاْع الَمِسيْح.  11 ْدتُوا 12ِوالْطُهوْر الِّي اطَّهَّ إِْنتُوَما َوْقتِلِّي تْعَّمِ

ْنتُوا ْبقُْدِرةْ هللْا الِّي قَيُّْمو ِمْن بِيْن الُموتَى.  ِريْن 13فِي الَمِسيْح تِْدفِْنتُوا ْمعَاْه ْوقُْمتُوا ْمعَاْه َزادَا، ْعلَى َخاِطْرُكْم اّمِ ُكْنتُوا ُموتَى فِي ْذنُوْبُكْم ْوَما ُكْنتُوْش ْمَطّهْ

اْه 14فِي الْبدَْن، يَاِخي هللْا ْحيَاُكْم ْمَع الَمِسيْح ْوَساِمْحُكْم ْعلَى ْذنُوْبُكْم الُكْلَها.  َماتُوْعِلينَا الفََرايِْض ِولِّي َما َكانِْش فِي َصاِلْحنَا، ْونَحَّ ِوْمَحى الِكْمْبيَاْل الِّي لَّزْ

ِليْب،  ُرو ْعلَى الصَّ ِليْب. 15ْوَسّمْ ُهْم ْمَرابِيْط قُدَّاْم النَّاْس ِكْغِلْبُهْم فِي الصَّ ََؤَساْء ِولِّي ِعْنْدُهْم ُسْلَطة ُروِحيَّة ْوَخالَُّهْم ِعْبَرة، َهّزْ ى الْسالَْح ْمتَاْع الرُّ ْونَحَّ

َهاِذي الُكْلَها َماِهي إِالَّ ِظْل ْمتَاْع الَحاَجاْت 17َما تَْخلِّيْوْش َحتَّى َواِحْد يُْحُكْم ْعِليُكْم فِي الَماْكلَة ِوالْشَراْب ِوالَّ فِي األَْعيَاْد ْوْطلُوْع الْهالَْل ِواألَْسبَاْت،  16

ِرْلُكْم الِّي ُهَو ِمتَْواَضْع ْويِْعبِْد 18الِّي بَاْش تَاقَْع فِي الُمْستَْقبِْل، آَما الْحِقيقَة َراِهي الَمِسيْح.  يْلُكْم الَجاْيَزة ِكْيَظّهْ ْرُكْم ِوْينَّحِ ْوَما تَْخلِّيْوْش َحتَّى َواِحْد ْيَخّسِ

اْي الفَاِسْد ْمتَاْع البََشْر،  ى اْلَجَسْد الُكلُّو ِوْيِشْد 19الْمالَْيَكة ْويُْحُكْم ْعلَى النَّاْس األُْخِريْن، َمْنفُوْخ بِالتََّكبُّْر ِوالرَّ اْس، ِولِّي بِيْه ِيتْقَوَّ ْوَماُهوْش ْمَكبِّْش فِي الرَّ

فِي بَْعُضو بِالْضلُوْع ِوالْمفَاِصْل بَاْش يِْكبِْر ْبقُْدِرةْ َربِّي.

يعُوا فِي الفََرايِْض 20 ْنيَا، ْعالَْش تِْعيُشوا َكِإِنُّْكْم تَاْبِعيْن ِللعَالَْم َهاذَا ِواّطِ اذَا َكاْنُكْم ُمتُّوا ْمَع الَمِسيْح فِي َما ْيُخْص الَحاَجاْت الْقِويَّة الِّي َما تِتَْشافِْش فِي الدِّ

ْش الشَّْيء َهاذَاَكا.«  21َهاِذي:  ْش، َما تْذُوقِْش الشَّْيء َهاذَا، َما تِْشدِّ ْوِهَي الُكْلَها َحاَجاْت تِْفنَى ِكنَْعْملُوَها؟ إِي ْنعَْم، ِهَي أَْحَكاْم ْوتَعَاِليْم ْمتَاْع 22»َما تِْمّسِ

َمة ْعلَى النَّاْس َوْقتِلِّي اِإِلْنَساْن ْيِهيْن بَْدنُو ِوْيَهبِّْط ِمْن ُروُحو، ِوالَحاَجاْت َهاِذي َما ِعْنْدَهاْش قِيَمة 23البََشْر،  تُْظُهْر الِّي ِهَي فِيَها الِحْكَمة بالِعبَادَة الِّي ْملَّزْ

يْش الْشَهاِوي ْمتَاْع البََشْر. ْوَما تْنَّحِ

اَألَْخالَْق الَمِسيِحيَّة

االَ اْسعَاْو ِللَحاَجاْت الِّي فِي الْسَماْء ِويْن الَمِسيْح قَاِعْد ْعلَى ْيِميْن هللْا.  1  ُروا فِي الَحاَجاْت الِّي فِي 2ْوإِذَا َكاْنُكْم قُْمتُوا ْمَع الَمِسيْح، إِمَّ فَّكْ

ْوَوْقتِلِّي يُْظُهْر الَمِسيْح الِّي ُهَو ْحيَاتُْكْم، 4َراُكْم ُمتُّوا ِوْحيَاتُْكْم َمْستُوَرة ْمَع الَمِسيْح فِي هللْا.  3الْسَماْء، ُموْش فِي الَحاَجاْت الِّي فِي األَْرْض، 

إِْنتُوَما َزادَا تُْظْهُروا ْمعَاْه فِي َمْجدُو.

3
االَ، إِْقِضيْو ْعلَى الَحاَجاْت ْمتَاْع األَْرْض الِّي فِيُكْم ِكيْف الْزنَى ِوالْنَجاَسة ِوالتََّسيُّْب ِوالْشَهاِوي الَخاْيبَة ِوالْطَمْع، الِّي ُهَو ْعبَاِدةْ الْصنَْب، 5 إِمَّ

يْو ْعِليُكْم 8ْوِمْن بِيْنُهْم اْنتُوَما ْقبَْل َوْقتِلِّي ُكْنتُوا تَْعْملُوا فِي الَحاَجاْت َهاذُوُكْم.  7ِوالَحاَجاْت َهاِذيَكا تِْجيْب الغََضْب ْمتَاْع هللْا ْعلَى ْوالَْد الْحَراْم.  6 ا نَّحِ آَما تَوَّ

يتُوا 9الَحاَجاْت َهاذُوَما الُكْلُهْم الِّي ُهوَما الغََضْب ِوالنِّْقَمة ِوالُخْبْث ِوالُكْفْر. َما تْقُولُوْش الْكالَْم الَخايِْب،  ْوَما تِْكْذبُوْش ْعلَى ْبعَْضُكْم، ْعلَى َخاِطْرُكْم نَّحِ

ة ْيُهوِدي ِوالَّ ُموْش 11ِوْلبِْستُوا اِإِلْنَساْن الْجِديْد الِّي يِتَْجِدْد فِي الَمْعْرفَة ْعلَى ُصوِرةْ الِّي َخْلقُو.  10اِإِلْنَساْن الْقِديْم ِوْعَماْيلُوا الُكْلَها،  ْوِلْهنَا َما َعاِدْش ثَمَّ

ْر، ْوالَ ُروِمي ِوالَّ بَْربَْر، ْوالَ َعْبْد ِوالَّ ُحْر، آَما الَمِسيْح الِّي ُهَو ُكْل َشْيء ْوفِي ُكْل َشْيء. ْر ِوالَّ ُموْش ْمَطّهِ ْيُهوِدي، ْوالَ ْمَطّهِ

ْبْر.  12 أْفَة ِواللُّْطْف ِوالتََّواُضْع ِوالْبَهاَوة ِوالصَّ ْسُكْم ْوَحبُّْكْم، الْبُسوا الَحنَاْن والرَّ ْوإِْنتُوَما الِّي ْختَاْرُكْم هللْا ْوقَدِّ
لُوا ْبعَْضُكْم، ْوَساْمُحوا ْبعَْضُكْم اذَا 13 تَْحّمْ

ْب، إِْنتُوَما َزادَا َساْمُحوا.  ِواْلْبُسوا الْمَحبَّة فُوْق َهاذَا الُكلُّو، َراِهي ِهَي الْربَاْط الِّي ْيَخلِّيُكْم َكاْمِليْن. 14َكاْن َواِحْد ِمْنُكْم َشاِكي بِاآلَخْر. ِكيْف َما َساَمْحُكْم الرَّ

ْوَخلِّيْو َسالَْم الَمِسيْح الِّي هللْا ْدَعاُكْم ِليْه ْيَسْيِطْر ْعلَى ْقلُوْبُكْم، بَاْش تَْولِّيْو َجَسْد َواِحْد، ُكونُوا َشاْكِريْن. 15



وِحيَّة ْبنِْعَمة وْبُكْل ِحْكَمة، ِواْنتُوَما 16 َخلِّي ِكْلِمْة الَمِسيْح تُْسُكْن بِينَاتُْكْم بِْغنَاَها الُكلُّو بَاْش تْعَلُّْموا ِوتْنَبُّْهوا ْبعَْضُكْم بِالَمَزاِميَر ِوالتََّسابِيْح ِوالْغنَايَاْت الرُّ

ْب يَُسوْع، َحاْمِديْن بِيْه هللْا اآلْب. 17تْغَنِّيْو هلْل ِمْن ْقلُوْبُكْم.  ْوَمْهَما ْيُكوْن قُوْلُكْم ْوفِْعْلُكْم، َخلِّيْه ْيُكوْن ْبِإِْسْم الرَّ

ْوَصايَا ِللنَّاس

يَا ْرَجاْل، ِحبُّوا ْنَساُكْم ْوَما تُْكونُوْش قَاِسيْن ْعِليُهْم. 19يَا ْنَساء ِطيعُوا ْرَجاْلُكْم ِكيْف َما ْيِليْق ْبَربِّي.  18

ْب.  20 ي الرَّ يَا البَّيَّاْن، َما تْغََشُشوْش ْوالَْدُكْم بَاْش َما يَْيأُْسوْش. 21يَا الْوالَْد، ِطيعُوا َواْلِديُكْم فِي ُكْل َشْيء ْعلَى َخاِطْر َهاذَا ْيَرّضِ

ي فِي النَّاْس، آَما ْبقَْلْب َطاِهْر ِوْيَخاْف َربِّي.  22 ْوأَْي َحاَجة 23يَا العَبِيْد، ِطيعُوا ْسيَاْدُكْم فِي األَْرْض فِي ُكْل َشْيء، ُموْش قُدَّاْم ِعينِيُهْم ِكيْف الِّي ْيَرّضِ

ْب ُموْش ِللنَّاْس،  ْب 24تَْعْملُوَها أَْعْملُوَها ِمْن ُكْل ْقلُوْبُكْم َكِإِنَّْها ِللرَّ ْب بَاْش ْيَجاِزيُكْم ْبِميَراثُو، ْعلَى َخاِطْرُكْم إِْنتُوَما تِْخْدُموا فِي الرَّ ْوأَْعْرفُوا إِنُّو الرَّ

اْش فَْرْق بِيْن َواِحْد ِواآلِخْر. 25الَمِسيْح.  آَما الِّي يَْعِمْل الشَّْر َراُهو بَاْش ِيتْعَاقِْب ْعلَى الشَّْيء الِّي َعْملُو، ْوَما ثَمَّ

يَا األَْسيَاْد َعاْملُوا العَبِيْد ْمتَاْعُكْم بِالعَْدْل ِوالُمَساَواْت ْوأَْعْرفُوا الِّي إِْنتُوَما َزادَا ِعْنْدُكْم ِسيْد فِي الْسَماْء. 1 4

ْوَصايَا

ْر ْمتَاْع الَمِسيْح. ْوآنَا 3دَاْوُموا ْعلَى الصَّالَةْ ْوأَْحْرُصوا إِنُّْكْم تُْكونُوا فِيَها َشاْكِريْن.  2 ُروا بِالّسِ ْلنَا بَاْب الْكالَْم بَاْش ْنبَّشْ ْوإِْدِعيْوْلنَا أَْحنَا َزادَا بَاْش هللْا ْيِحلِّ

ُرو ِكيْف َما ُهَو َمْلُزوْم ْعِليَّ بَاْش نِتَْكلِّْم. 4فِي الَحْبْس ْعلَى َخاْطُرو،  بَاْش ْنَظّهْ

فُوا ْبِحْكَمة َوْقتِلِّي تِتْعَاْملُوا ْمَع النَّاْس الِّي َما ُهْمْش ُمْْؤْمنِيْن، ِواْستْغَلُّوا الفُْرَصة الُمنَاْسبَة.  5 َخلِّي ْكالَْمُكْم ِديَما فِيْه نِْعَمة، ْحلُو ِوْيِفيْد، ْوَهكَّا 6اتَْصّرْ

تَْعْرفُوا ِكيفَاْش يِْلِزْمُكْم تَْجاْوبُوا ُكْل إِْنَساْن.

َأَْخبَاْر ْوتَِحيَّاْت

ْب بَاْش ْيَخبِّْرُكْم ْعلَى ْحَواِلي الُكْلَها.  7 ْبعَثْتُْهوْلُكْم إِْنتُوَما ْعلَى الشَّْيء َهاذَا بَاْش 8تِيِخيُكْس ُخونَا الِّي ْنِحبُّوْه ِوالَخاِدْم األَِميْن ِوْرفِيْقنَا فِي ِخْدِمْة الرَّ

ْعُكْم،  ِوْبعَثْْت ْمعَاْه أُونُِسيُموْس، ُخونَا األَِميْن الِّي ْنِحبُّو، ْوُهَو َواِحْد ِمْنُكْم. ْوُهوَما بَاْش ْيَخبُّْروُكْم بِلِّي يَاقَْع ِعْنْدنَا الُكلُّو. 9تَْعْرفُوا اْحَواْلنَا ِوْيَشّجِ

بُوا ِبيْه إِذَا َكاْن َجاُكْم،  10 يتُْكْم ْعِليْه، َرّحْ ْويَُسوْع الِّي ْينَاِديْولُو 11ْيَسلِّْم ْعِليُكْم أَِرْستَْرُخْس ْرفِيِقي فِي الَحْبْس، ْوَمْرقُْس ِوْلْد َعْم بَْرنَابَا، ْوُهَو الِّي َوّصِ

عُونِي. ْدُهْم الِّي يِْخْدُموا ْمعَايَا فِي َمْمِلْكْة هللْا، ْوَشّجْ يُوْستُْس، ْوَهاذُوَما ِمالْيُهوْد، ْوُهوَما َوحَّ

ِديْن بِالَكاِمْل 12 ْيَسلِّْم ْعِليُكْم أَبَْفَراْس، ْوُهَو َزادَا َواِحْد ِمْنُكْم ْوَعْبْد الَمِسيْح يَُسوْع، ِديَما ْيَجاِهْد فِي ْصالَتُو ْعلَى َخاِطْرُكْم بَاْش تُْنْضُجوا ِوتُْكونُوا ِمتْأَّكْ

ِوْيَسلِّْم ْعِليُكْم لُوقَا 14ْوآنَا نِْشِهْدلُو الِّي ُهَو يِتِْعْب بَْرَشة فِي الِخْدَمة ْعلَى َخاِطْرُكْم إِْنتُوَما ِولِّي فِي الَْودُِكيَّة ْوِهيَرابُوِليْس.  13ِمالشَّْيء الِّي ْيِحبُّو هللْا الُكلُّو. 

الْطبِيْب الِّي ْنِحبُّو ْوِديَماْس.

ْوبَْعْد َما تَْقَراْو الْجَواْب َهاذَا، أَْبْعثُوْه ْلَكنِيِسْة الَْودُِكيَّة بَاْش 16َسلُّْموا ْعلَى اِإِلْخَوة الِّي فِي الَْودُِكيَّة ِوْعلَى نِْمفَا ِوالَكنِيَسة الِّي تِْجتََمْع فِي دَاْرَها.  15

ْب بَاْش اتَِّمْمَها.« 17يِتْْقَرى قُدَّاْمَها، ِوالْجَواْب الِّي ِمْن الَْودُوِكيَّة أَْقَراْوْه إِْنتُوَما َزادَا.  قُولُوا أْلَْرِخبُّوْس: »أَْحِرْص ْعلَى الِخْدَمة الِّي ْقبِْلتَْها ِمْن ِعْنْد الرَّ



ُروا الْسالَِسْل ْمتَاِعي. ْوَخلِّي نِْعِمْة هللْا تُْكوْن ْمعَاُكْم! 18 ي آنَا بُولُْس. اذَّّكْ الْسالَْم َهاذَا ْبَخْط يِدِّ


