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َسال�ْة بُول�ْس ْلف�يل�بِّ�ي ر�
سالة هاذي تكتبت عام   بعد الميالد للكنيسة األولى الِّي بولس حط السِّاس متاعها في ُأُوُروبَّا، في منطقة مقدونية الِّ�ي تابعة لروما. تكتبت61الرِّ

سول بولس كان في الحبس وفي وقت كان متقلِّق من برشة ضيق في حياتو. وقتلِّي الرِّ
سالة حكات على ة. الرِّ سالة هاذي معروفة الِّي هي تأكِّد على الفرحة في إيمان المسيحي وفي حياتو. كلمة »فرحة« تذكرت ستِّاشن مرِّ آما الرِّ

اش كيفها وقتلِّي بولس طلب مالمؤمنين باش تكون عندهم فرحة حقِّانيِّة في المسيح ُأقوى مالفرحة متاع النِّاس الِّي في الدِّنيا. وبولس فرحة َما ثمِّ
ة ُأخرى: »ُأفرحوا.« ب ديما« ونقول مرِّ يقول: »ُأفرحوا في الرِّ

يَّة تَح�

يْح يَُسوْع، ْول�َألََساْقفَة 1  بِّ�ي الُكْلُهْم، الِّ�ي ُهوَما ف�ي الَمس� ْخَوة الُمْؤْمن�يْن الِّ�ي ف�ي ف�يل� يْح يَُسوْع، ل�ِإل� ْن بُولُْس ْوت�يُموثَاُوْس، الُخدَّاْم ْمتَاْع الَمس� م�

الُخدَّاْم.  و�
يْح. 2 ْنْد َربِّْنَا يَُسوْع الَمس� ْن ع� ْنْد هللْا بُونَا ْوم� ْن ع� السَّالَْم ل�يُكْم م� النِّ�ْعَمة و� 1

ْصالَْة ْوَحْمْد

ْرتُْكْم  3 ْد هللْا ُكْل َما اذَّكِّ� يت�ْلُكْم الُكْلُكْم ْوآنَا فَْرَحاْن ف�ي ْصالَت�ي الُكْلَها  4ن�ْحم� ْدع� و�
ا.  5 ْل يُوْم ْلتَوَّ � ْن ُأَوِّ يْل م� ْنج� ْة اِإل� ْدم� ْكتُوا ف�ي خ� ْرُكْم َشار� ْوآنَا 6ْعلَى َخاط�

يْح يَُسوْع.  ي يُوْم الَمس� ْلَها َحتَّى ل�يْن ْيج� ْل يَْعم� ْل ف�يُكْم ف�ي َحاَجة َصاْلَحة بَاْش ْيَكمِّ� ْس ب�يُكْم ف�ي الَحاَجة َهاذ�ي، 7َواث�ْق انُّو الِّ�ي ْبدَا يَْعم� ي الَحْق بَاْش ْنح� ْند� ْوع�

يْه.  � ْنقَوِّ يْل و� ْنج� ْندَاف�ْع ْعلَى اِإل� الَّ ك� ْة هللْا، ف�ي الَحْبْس و� ينِّ�ي ف�ي ن�ْعم� الُكْلُكْم ْمَشاْرك� ْر ف�يُكْم، و� يَما ْنفَكِّ� ْرني د� ْجُكْم الُكْل 8ْعلَى َخاط� ْستَاح� ْد قَدَّاْش آنَا م� ْوَربِّ�ي ي�ْشه�

يْح يَُسوْع.  ب�الَحنَاْن ْمتَاْع الَمس�
الفَْهْم،  9 ي: انَِّْها ْمَحبِّ�تُْكْم تَْولِّ�ي ُأَْكث�ْر ف�ي الَمْعْرفَة و� َي َهاذ� ْرُكْم ه� ْصالَت�ي ْعلَى َخاط� و�

تَْولِّ�يْو 10 يْر و� ْوت�ْختَاُروا الشَّْيء الِّ�ي خ�

يْح،  يْن َما ْعل�يُكْمْش لُوْم ف�ي يُوْم الَمس� الَحْمْد ْمتَاْع هللْا. 11َطاْهر� ْر الَمْجْد و� يْح، ْعلَى َخاط� ْوت�تْْمالَْو ب�الثََّمْر ْمتَاْع الَحْق ْبيَُسوْع الَمس�

يْح َي الَمس� الَحيَاْة ه�

يْل ي�تْْنَشْر ُأَْكث�ْر  12 ْنج� ْب، يَا إ�ْخَوة، إ�نُِّْكْم تَْعْرفُوا إ�نُّو الشَّْيء الِّ�ي ْجَرال�ي َخلَّى اِإل� ْنح� و�
النَّاْس الِّ�ي في الْقَصْر َعْرفُوا ْوَسْمعُوا ب�يَّا 13 ْر و� َحتَّى ل�يْن العَْسك�

يْح،  ْر الَمس� ْة هللْا ْبَشَجاَعة 14الِّ�ي آنَا َمْربُوْط ف�ي الَحْبْس ْعلَى َخاط� ْلم� ُروا ْبك� ي َوالَّْو ْيبَشِّْ ْرن�ي آنَا َمْربُوْط، يَاخ� عُوا ْعلَى َخاط� ْخَوة تَْشجِّْ األَْغلَب�يَّة ْمتَاْع اِإل� و�

يْر ُخوْف. ْن غ� ُأَْكث�ْر ْوم�

ْر ْبن�يَّة َصاْفيَة.  15 ة ْشُكوْن ْيبَشِّ� يْح، ْوثَمَّ ُروا ب�الَمس� يْنُهْم ْيبَشِّْ اْريَة ُهوَما الِّ�ي ْمَخلِّ� المَّ ْنُهْم الُحْسْد و� ة ْشُكوْن م� اْش َشْك الِّ�ي ثَمَّ َهاذُوَما ب�ْسبَْب 16ْوَما ثَمَّ

يْل.  ْنج� ي ف�ي بَاْلُهْم الِّ�ي ب�الشَّْيء َهاذَاَكا 17الْمَحبَّة، َعاْرف�يْن الِّ�ي هللْا ْختَاْرن�ي بَاْش ْندَاف�ْع ْعلَى اِإل� يْح ب�ْحق�يقَة، َماش� ُروْش ب�الَمس� ْوَهاذُوُكْم ب�ْسبَْب الُحْسْد َما ْيبَشِّْ

يدُوا ْيتَعِّْبُون�ي ُأَْكث�ْر ْوآنَا ف�ي الَحْبْس.  الَّ ُموْش َصاْفيَة. َراُهو 18ْيز� ْر ب�يْه ف�ي الَحاالَْت الُكْلَها، ْبن�يَّة َصاْفيَة و� ْد ي�تْبَشِّ� يْح قَاع� ن�يْش، َما دَاْم الَمس� مِّْ آَما َراُهو َما ْيه�

يَما  ْحن�ي د� يَما، إ�ي ْنعَْم ْيفَرَّ ْحن�ي د� يْح.  19الشَّْيء َهاذَا ْيفَرَّ ْف الِّ�ي ُهَو ْيَخلِّ�ين�ي نُْخلُْص ْبفَْضْل َصلََواتُْكْم ْوُعوْن ُروْح يَُسوْع الَمس� بُّو ْون�تَْمنَّاْه 20ْونَْعر� الِّ�ي ْنح�

الَّ ُمْت. ْشْت و� يْح ف�ي بَْدن�ي، إ�ذَا َكاْن ع� ْر َمْجْد الَمس� ْدَمة ْبقَْلب�ي الُكْل ْعلَى َخاط� ا ْوف�ي ُكْل َوْقْت ُشَجاْع ف�ي الخ� يْب، آَما ْنُكوْن تَوَّ ي َما ْنخ� ُهَو انِّ�ي ُعْمر�

يَّا.  21 ْبْح ل� الُموْت ر� يْح، و� َي الَمس� ي ه� ْند� ة نَْختَاْر  22الَحيَاةْ ع� ْفْش ْشنُوَّ ْل َحاَجاْت َصاْلَحة، َران�ي َما نَْعر� ْوآنَا َحاي�ْر ب�يْن َحاْجت�يْن: 23آَما اذَا َكاْن نَْبقَى َحْي نَْعم�

يْر،  يْح، ْوَهاذَا خ� ي بَاْش ْنُكوْن ْمَع الَمس� ْنيَا َهاذ� الدِّ� ي م� ْب ن�ْمش� ْن ليُكْم.  24ْنح� ْوآنَا َواث�ْق الِّ�ي آنَا بَاْش نَْبقَى ْمعَاُكْم الُكْلُكْم بَاْش 25آَما َكاْن نَْبقى ْمعَاُكْم، ُأْحس�

يَماْن،  يْح يَُسوْع. 26ت�تْقَدُِّْموا ْوتَْفْرُحوا ف�ي اِإل� تُْكْم ب�الَمس� ة ُأُْخَرى فُْخر� يْد َمرَّ ي ْمعَاُكْم ْيز� ْحُضور� و�



الَّ ْوآنَا َغاي�ْب ن�ْسَمْع، الِّ�ي إ�ْنتُوَما ثَاْبت�يْن 27 يُكْم ْنُشوْف، و� ْنج� يْح، بَاْش ك� يْل ْمتَاْع الَمس� ْنج� ي تُْكوْن الَْيقَة ب�اِإل� ْنيَا َهاذ� تُْكْم ف�ي الدِّ� ير� ا ُهَو انَِّْها س� ْم تَوَّ الُمه�

يْل.  ْنج� ْبن�ي ْعلَى اِإل� يَماْن الم� ْر اِإل� ْد ْعلَى َخاط� تَْجاْهدُوا ْبقَْلْب َواح� ْد و� دُِّْكْم ف�ي َحتَّى َحاَجة. َهاذَاَكا دَل�يْل الِّ�ي ُهوَما 28ْبُروْح َواح� النَّاْس الِّ�ي ض� َما تَْخافُوْش م�

لِّ�ي إ�ْنتُوَما بَاْش تُْخْلُصوا ْوَهاذَا ْبفَْضْل َربِّ�ي،  ْلُكوا و� نُوا ب�يْه آَكاُهو،  29بَاْش ي�تْه� يْح، ُموْش ت�مِّْ ْر الَمس� ْم ْعل�يُكْم بَاْش ت�تْعَذِّْبُوا ْعلَى َخاط� ْوإ�ْنتُوَما 30َراُهو ْنع�

ْد. ْلْت ْنَجاه� ا الِّ�ي آنَا َما ز� ْد، ْوت�ْسْمعُوا تَوَّ يتُون�ي ْنَجاه� يْف َما ر� تَْجاْهدُوا ك�

يْم ْعظ� تَْواَضْع و� يْح م� الَمس�

ْنْدُكْم َحنَاْن ْوَرْحَمة؟  1  وْح، ْوع� يْن ف�ي الرُّ تَْشاْرك� تَْهنِّ�يْن ف�ي الْمَحبَّة، ْوم� يْح، ْوم� يْن ف�ي الَمس� تْعَزِّ� ي إ�ْنتُوَما م� تُْكونُوا 2يَاخ� االَ تََمُموا فَْرْحت�ي ك� إ�مَّ

ْد،  ْد ْوف�ْكْر َواح� ْمَحبَّة َوْحدَة ْوقَْلْب َواح� ْد و� ْنْدُكْم َراْي َواح� يْن ْعلَى ْرَواْحُكْم.  3ع� لُوا األُْخر� تْبَجِّْ يْن ك� تَْواْضع� الفُْخَرة، م� َحتَّى 4ْبعَاْد ْعلَى الْعنَاْد و�

يُرو.  ْج ْعلَى َمْصلَْحْة غ� � ْج ْعلَى َمْصلَْحتُو، آَما ْيلَوِّ � ْد ف�يُكْم َما ْيلَوِّ يْح يَُسوْع: 5َواح� ْنْدُكْم ف�ْكْر الَمس� االَ َخلِّ�ي ْيُكوْن ع� إ�مَّ

2
ةْ هللْا، 6 ْوُهَو ْعلَى ُصور�

يْف هللْا َحاَجة َمْسُروقة ْبْط ك� َما اْعتَبَْرْش َكْونُو ب�الضَّ

ْن ُروُحو 7 نَقِّ�ْص م�

ْم يْف َخاد� ْوَولَّى ك�

ْم يْف ْبنَاد� َولَّى ك�

ةْ إ�ْنَساْن ْظُهْر ف�ي ُصور� و�

تَْواَضْع ْوَطاْع َحتَّى ل�يْن َماْت 8

ل�يْب َماْت. ْعلَى الصَّ

ْن هللْا َرْفعُو 9 لَك�

ْوإ�ْسْم فُوْق ُكْل إ�ْسْم ْعَطاْه

ْسْم يَُسوْع 10 بَاْش تُْسُجْد ِإل�

ُكْل ُرْكبَة ف�ي الْسَماْء

ْوف�ي األَْرْض ْوت�ْحْت األَْرْض

ْد ُكْل ْلَساْن 11 ْوي�ْشه�

ْب يْح ُهَو الرَّ الِّ�ي يَُسوْع الَمس�

ْد هللا اآلْب. بَاْش ي�تَْمجِّ�

اْضُووا ف�ي العَالَْم

ْعدَة،  12 ْر، ْوُأَْسعَاْو بَاْش تُْخْلُصوا ْبُخوْف ْور� لِّ�ي ُطْعتُون�ي ْوآنَا َحاض� ا ْوآنَا َغاي�ْب ُأَْكث�ْر م� يعُون�ي تَوَّ يْف َما ُطْعتُوا ف�ي ُكْل َوْقْت، يَا ْحبَاب�ي، ط� ْعلَى 13ك�

يْوْه.  بُّوا ْوتَْقْدُروا بَاْش تَْرضِّ� ْر ف�يُكْم بَاْش ْيُردُِّْكْم تْح� ْر َربِّ�ي ْيَحضِّ� الَّ ت�تْعَاْرُكوا،  14َخاط� يْر َما ت�تَْشكَّاْو و� ْن غ� يْن 15ْوُأَْعْملُوا ُكْل َشْيء م� بَاْش تُْكونُوا َطاْهر�



ْنيَا،  يْف الْنُجوْم ف�ي الدِّ� ْد، ت�ْضُووا ف�يْه ك� يْل َضاْل فَاس� يْب ف�ي ج� يْر ع� ْن غ� ْوالَْد هللْا م� ْر 16ْوَما ْعل�يُكْمْش لُوْم و� ْة الَحيَاةْ بَاْش ن�تْفُوخ� ْلم� يْح ف�ي ك� يْن ْصح� َشادِّ�

ْبت�ْش ْخَساَرة.  يت�ْش ْوَما تْع� يْح الِّ�ي آنَا َما ْسع� ب�يُكْم ف�ي يُوْم الَمس�
تَْهنِّ�يْت ْمعَاُكْم 17 ْدَمة ْمتَاْع إ�يَماْنُكْم، َران�ي ْفَرْحْت و� الخ� إذَا ُكْنْت َمْسُكوْب ْعلَى الْذب�يَحة و�

اتَْهنَّاْو ْمعَايَا. 18الُكْلُكْم،  آَما إ�ْنتُوَما الُكْلُكْم ُأَْفْرُحوا و�

تْْس ت�يُموثَاُوْس ْوَأَب�ْفُرود�

ْف ُأَْحَواْلُكْم ْوقَْلب�ي ي�ْطَماْن.  19 ْب َوْقْت بَاْش نَْعر� ْب يَُسوْع بَاْش نَْبْعث�ْلُكْم ت�يُموثَاُوْس ف�ي ُأَْقر� يفُو ي�تْْلَهى ب�يُكْم ْبقَْلْب 20ْون�تَْمنَّى ف�ي الرَّ يْش ْشُكوْن ك� ْند� ْوَما ع�

يْح.  21ْوَرْب،  يْف الْول�ْد ْمَع 22َراُهْم الُكْلُهْم ي�ْخْدُموا ف�ي ْرَواْحُهْم ُموْش ف�ي يَُسوْع الَمس� يْر ك� ْم ْمعَايَا ف�ي التَّْبش� يفَاْش ْخد� ْبَرة ْمتَاُعو ْوك� ْوإ�ْنتُوَما تَْعْرفُوا الخ�

ي.  23بُوْه.  ْح ُأُُمور� ثُْهوْلُكْم َوْقت�لِّ�ي ت�تَْوضِّ� يُكْم بَْعْد ْشَويَّة. 24ْون�تَْمنَّى بَاْش نَْبع� ي ث�يقَة ف�ي َربِّ�ي الِّ�ي آنَا َزادَا بَاْش ْنج� ْند� ْوع�

ْمن�ي،  25 َهاْد، َهاذَا الِّ�ي ْبعَثْتُوْه بَاْش ي�ْخد� الج� ْدَمة و� ْرف�يق�ي ف�ي الخ� يتُْس، ُخويَا و� ْم نَْبْعث�ْلُكْم ُأَبَْفُرود� تْقَلَّْق ْعلَى 26ْوُشْفْت الِّ�ي الَز� ْجُكْم الُكْلُكْم ْوم� ْستَاح� ْوُهَو م�

ْرُكْم ْسَمْعتُوا ب�الْمَرْض ْمتَاُعو.  ْن ُأَْكث�ْر  27َخاط� ْش ن�ْحز� يد� يَّا آنَا َزادَا، بَاْش َما ْنز� يْب ْيُموْت، آَما هللْا َحْن ْعليْه ْوَحْن ْعل� يْض بَْرَشة ْقر� الشَّْيء 28َكاْن ْمر�

ي يُْنقُْص  الُحْزْن ْمتَاع� تُْشوفُوْه تَْفْرُحوا و� ثُْهوْلُكْم ف�يَسْع بَاْش ك� يفُو، 29َهاذَا َخالَّن�ي نَْبع� ْب ْوإ�ْنتُوَما فَْرَحان�يْن بَْرَشة ْوإ�ْكْرُموا النَّاْس الِّ�ي ك� االَ اْقْبلُوْه ف�ي الرَّ إ�مَّ

ْمتُوْش تَْعُطوُهول�ي. 30 ين�ي الشَّْيء الِّ�ي َما نَجِّ� ْل يَْعط� ْر ب�ْحيَاتُو بَاْش ْيَكمِّ� يْح ْوَخاط� ْة الَمس� ْدم� ْر خ� يْب ْيُموْت ْعلَى َخاط� َراُهو ْقر�

نَا َأَْبَراْر يفَاْش هللْا ْيُردِّْ ك�

ْدَها. 1 3 ْنعَاو� يْلُكْم ك� َي ب�يْدَها، َراُهو بَاه� ْب. َما ْيقَلَّْقن�يْش انِّ�ي ن�ْكتْب�ْلُكْم ْعلَى الَحاَجاْت ه� ْر، يَا ْخَوات�ي، ُأَْفْرُحوا ف�ي الرَّ خِّ� ف�ي اِإل�

ْن الْطَهارة اللِّ�ي اْلْمَشْوَهة،  2 لِّ�ي يَْعْملُوا ف�ي الشَّْر، ُردُّوا بَاْلُكْم م� الْكالَْب، ُردُّوا بَاْلُكْم م� ْرنَا ن�ْعْبدُوا 3ُردُّوا بَاْلُكْم م� ُأَْحنَا ُأَْهْل الْطُهوْر الَحقَّان�ي ْعلَى َخاط�

لُوْش ْعلَى الَحاَجاْت ْمتَاْع الْبدَْن،  يْح يَُسوْع ْوَما ْنعَمِّْ وْح ْون�تْفُوْخُروا ب�الَمس� هللْا ب�الرُّ
ي ْمَشى 4 ير� ْل ْعل�يَها. إ�ذَا َكاْن غ� ي الَحْق بَاْش ْنعَمِّ� ْند� لِّ�ي آنَا َزادَا ع� َرْغم�

نُّو  ْل ْعلَى الَحاَجاْت ْمتَاْع الْبدَْن، َران�ي آنَا ُأََحْق م� ْن َحقُّو بَاْش ْيعَمِّ� ْن بَن�ي 5ف�ي بَالُو الِّ�ي ُهَو م� لِّ�ي تُول�ْدْت، ْوآنَا م� ْن م� ْر ف�ي الْنَهاْر الثَّام� َران�ي ْمَطهِّ�

ي،  يس� يعَة آنَا فَرِّ� ْبَران�يِّ�يْن. آَما ف�ي الشَّر� الع� ي م� ْبر� يْن، ع� ْن َعْرْش ب�ْنيَام� إ�ْسَراِئ�يْل، م�
ْبْت الَكن�يَسة، ْوف�ي الب�ْر الِّ�ي تْقُوْل ْعل�يْه 6 ْد ْوَعذِّ� تَْشد� يَرة ُكْنْت م� ْوف�ي الغ�

يَّاْش لُوْم.  يعَة آنَا َما ْعل� يْح،  7الشَّر� ْر الَمس� ْبتُو ْخَساَرة ْعلَى َخاط� ي، ْحس� ْند� ْبْح الِّ�ي َكاْن ع� ْبْح 8آَما الرِّ� ْر الرِّ� ْب ُكْل َشْيء ْخَساَرة ْعلَى َخاط� ي ن�ْحس� ْسم� ْوب�الرَّ

يْح  ْبْت ُكْل َشْيء فَْضلَة بَاْش ن�ْرب�ْح الَمس� ْحس� ْرْت ُكْل َشْيء و� يْح يَُسوْع َربِّ�ي. ْعلَى َخاْطُرو ْخس� ْف الَمس� لِّ�ي ُهَو انِّ�ي نَْعر� ْنُكوْن ف�يْه، ْوَما 9األَْكب�ْر، و� و�

يَماْن.  يْه َربِّ�ي ب�اِإل� يْح، ْوُهَو الب�ْر الِّ�ي يَْعط� يَماْن ب�الَمس� يعَة، آَما ب�اِإل� ْنَشاْرُكو 10ْنَولِّ�يْش بَاْر ب�الشَّر� ْت ف�ي ْقيَاْمتُو و� ة الِّ�ي ُظْهر� ْف القُوَّ يْح ْونَْعر� ْف الَمس� ْونَْعر�

يفُو ف�ي ُموتُو،  ْنَولِّ�ي ك� ْن ب�يْن الُموتَى. 11ف�ي ْوَجاْيعُو و� ي َرَجاْء الِّ�ي آنَا بَاْش ْنقُوْم م� ْند� ْوآنَا ع�

السَّْعْي ل�لَهَدْف

يْح يَُسوْع.  12 ْل، آَما نَْسعَى لَعَلَّى ن�ْرب�ْح الشَّْيء الِّ�ي ْرب�ْحن�ي ب�يْه الَمس� الَّ َولِّ�يْت َكام� يْش الِّ�ي آنَا ْرب�ْحْت الشَّْيء َهاذَاَكا و� يَا إ�ْخَوة، َما ن�ْعتَب�ْرْش 13ْوَما ن�دَّع�

ْد ْعلَى َجاْل الشَّْيء الِّ�ي ْلقُدَّاْم،  ْنَجاه� َي إ�نِّ�ي ن�ْنَسى الشَّْيء الِّ�ي ْوَرايَا و� ن�ي َحاَجة َوْحدَة ْوه� مِّْ ي ْرب�ْحْت، آَما تْه� ي ل�لَهدَْف، بَاْش ن�ْرب�ْح الَجاْيَزة 14ُروح� ْون�ْجر�

يْح يَُسوْع. الْسَماْء ف�ي الَمس� َي م� ةْ هللْا الِّ�ي ه� َي دَْعو� الِّ�ي ه�



ْرُهوْلُكْم.  15 � ْنْدُكْم َراْي آَخْر، َراُهو هللْا بَاْش ْينَوِّ اْي َهاذَا. ْوَكاْن ع� ْنْدنَا الرَّ ْمنَا ْيُكوْن ع� يْح ف�ي 16ُأَْحنَا الُكْلنَا، الِّ�ي َكاْمل�يْن، ي�ْلز� دُّوا ْصح� ا، َخلِّ�ينَا ْنش� آَما تَوَّ

ْنُكونُوا َصاْدق�يْن. ا و� الشَّْيء الِّ�ي تَبَّْعنَاْه َحتَّى ْلتَوَّ

يْفنَا.  17 فُوا ك� ْخَوة، ْوُشوفُوا النَّاْس الِّ�ي ي�تَْصرِّْ يف�ي، يَا اِإل� فُوا ف�ي ْحيَاتُْهْم 18ُأَْعْملُوا ك� ة بَْرَشة نَاْس ي�تَْصرِّْ ي ب�الْدُموْع، ثَمَّ ينَيَّ ت�ْجر� ا ْوع� ْنقُوْل تَوَّ يَما، و� قُْلت�ْلُكْم د�

يْح.  فُوا األَْعدَاْء ْمتَاْع َصل�يْب الَمس� يْف َما ي�تَْصرِّْ ْنيَا. 19ك� ُروا َكاْن ف�ي ُأُُموْر الدِّ� ْرْشُهْم، ْوفُْخُرتُْهْم َعاْرُهْم، ْوَما ْيفَكِّْ َهاذُوَما َعاْقب�تُْهْم الْهالَْك، ْوإ�الَْهُهْم ك�

يْح.  20 ْب يَُسوْع الَمس� يْن َجيَّاْن الُمَخلِّ�ْص ْمتَاْعنَا الرَّ ْستَاْحج� ْنَها ن�ْستَنَّاْو ْوإ�ْحنَا م� ْيُردُّوا 21آَما ُأَْحنَا، َراه�ي ْبالَْدنَا ف�ي الْسَماْء ْوم� يْط، و� ْل ْبدَنَّا الْبس� ْوُهَو الِّ�ي ْيبَدِّ�

يْد ْبقُْدْرتُو الِّ�ي يُْحُكْم ب�يَها ف�ي ُكْل َشْيء. ةْ َجَسدُو الَمج� ْعلَى ُصور�

ْوَصايَا

ْب، يَا ْحبَاب�ي. 1 4 ي، إ�ثْْبتُوا ف�ي الشَّْيء َهاذَا الُكلُّو ف�ي الرَّ ْجُهْم ْوُهوَما فَْرْحت�ي ْوتَاْج َراس� ْستَاح� بُِّْهْم ْوم� ْخَوة الِّ�ي ْنح� االَ، يَا اِإل� إ�مَّ

ْب.  2 تَّْفق�يْن ف�ي ف�ْكْر الرَّ ي إ�نُِّْهْم ْيُكونُوا م� ْنت�يخ� يَة ْوس� ْد ْعلَى ُأَفُود� ْرُهْم َجاْهدُوا ْمعَايَا 3ْنأَكِّ� ْنُهْم ْعلَى َخاط� بِّ�ْك تْعَاو� يُكوْس، ْنح� ز� يْن س� ، يَا ْرف�يق�ي األَم� ْوإ�ْنت�

يُهْم ف�ي ْكتَاْب الَحيَاةْ. لِّ�ي ْيعَاْونُوا ف�يَّ الُكْلُهْم الِّ�ي ُأََسام� يْل، ُهوَما ْوإ�ْكل�يَمْندُْس و� ْنج� ْة اِإل� ْدم� ف�ي خ�

ْنقُول�ْلُكْم َزادَا ُأَْفْرُحوا  4 ْب، و� يَما ف�ي الرَّ ي.  5ُأَْفْرُحوا د� يْب ْيج� ْب ْقر� ْنْد النَّاْس الُكْلُهْم. َراُهو الرَّ َما تَْقْلقُوْش 6َخلِّ�ي الْبَهاَوة ْمتَاْعُكْم تُْكوْن َمْعُروفَة ع�

الَحْمْد،  بَادَة و� الع� ْنْد هللْا ب�الصَّالَةْ و� ْن ع� ْملَة، آَما اْطْلبُوا الِّ�ي ت�ْحتَاُجوْه م� ج�
يْح يَُسوْع. 7 ْعقُوْلُكْم ف�ي الَمس� ْن الْعقَْل يَْحف�ْظ ْقلُوْبُكْم و� ْوَسالَْم هللْا الِّ�ي ُأَْقَوى م�

لِّ�ي ُهَو ُمْحتََرْم ْوي�ْستَْحْق 8 ْر، ْوُكْل َما ُهَو ُمْستَْحْب ْوُسْمْعتُو بَاْهيَة و� ْل ْوَطاه� يْف ْوَعاد� ْشر� ْخَوة، ُأَْحْرُصوا ْعلَى ُكْل َما ُهَو َحْق و� ْر، يَا اِإل� خِّ� ْوف�ي اِإل�

، ْوإ�الَْه السَّالَْم ْيُكوْن ْمعَاُكْم. 9بَاْش ي�تْْشَكْر،  يتُوْه ْعل�يَّ ي ْور� ْند� ْن ع� ْسَمْعتُوْه م� يتُوْه ْعل�يَّ و� ْخذ� ي و� ْند� ْن ع� ْوُأَْعْملُوا ب�الشَّْيء الِّ�ي تْعَلِّ�ْمتُوْه م�

ُشْكْر ْعلَى الُمَساْعَداْت

ُروا ف�يَّا آَما الفُْرَصة َما َوات�تُْكْمْش.  10 ُروا ف�يَّا. إ�ي ْنعَْم، ُكْنتُوا تْفَكِّْ يْو الِّ�ي إ�ْنتُوَما تْفَكِّْ ْب َوْقت�لِّ�ي ُشْفْت الِّ�ي إ�ْنتُوَما ْرَجْعتُوا تَْورِّ� ْوَما 11ْفَرْحْت بَْرَشة ف�ي الرَّ

يفَاْش ن�ْستَْقنَْع ب�لِّ�ي آنَا ف�يْه.  ْحتَاْج، آَما َران�ي تْعَلِّ�ْمْت ك� ْرن�ي م� ْف 12ن�يْش ْنقُوْل ف�ي الشَّْيء َهاذَا ْعلَى َخاط� يْف َما نَْعر� يْش ف�ي الفَْقْر، ك� يفَاْش ْنع� ْف ك� ْوآنَا نَْعر�

ْحت�يَاْج،  يْش ف�ي اِإل� ْنع� يْر و� يْش ف�ي الخ� وْع، ْنع� الجُّ ْبْت الشَّْبعَة و� يْش ف�ي الْغنَى، ْوف�ي الظُُّروْف الُكْلَها َجرِّ� يْح الِّ�ي 13ْنع� ْل ُكْل َشْيء ب�الَمس� ْر بَاْش نَْعم� ْوآنَا قَاد�

ين�ي.  � ي.  14ْيقَوِّ ْمَع َهاذَا َكاْن بَاه�ي إ�نُِّْكْم تَْشاْرُكون�ي ف�ي الغَْصَرة ْمتَاع� و�
ْم ف�ي 15 يْت ن�ْخد� لِّ�ي ْبد� اْش َحتَّى َكن�يَسة م� بِّ�ي، الِّ�ي َما ثَمَّ ْوإ�ْنتُوَما تَْعْرفُوا، يَا ُأَْهْل ف�يل�

تْن�ي ف�ي الْحَسابَاْت َكاْن إ�ْنتُوَما آَكاُهو.  ْن َمْقدُون�يَّة، َشاْرك� يْت م� يْر، َوْقت�لِّ�ي ْمش� ت�يْن الشَّْيء الِّ�ي 16التَّْبش� ة ْوَمرِّْ ي ب�يْدَها ْبعَثْتُول�ي َمرَّ ْوَوْقت�لِّ�ي ُكْنْت ف�ي تَْسالُون�يك�

ْلُكْم ُأَْكث�ْر.  17ن�ْحتَاْجلُو.  ْب ي�تَْزاد� ْرن�ي ْنح� ْب نَاُخْذ، آَما ْعلَى َخاط� ْرن�ي ْنح� لِّ�ي 18ْنقُوْل الشَّْيء َهاذَا ُموْش ْعلَى َخاط� ي الِّ�ي ن�ْحتَاُجو، ْوُأَْكث�ْر م� ْند� ا ع� َران�ي تَوَّ

ْذب�يَحة يْقب�ْلَها يْحتُو َطيِّْبَة، و� َي قُْربَاْن هلْل ر� يتُوَهال�ي الُكْلَها، ْوه� يتُْس الَحاَجاْت الِّ�ي ْعط� ي َوالَّْت الَبَاْس بَْعْد َما َجاْبل�ي ُأَبَْفُرود� ن�ْحتَاُجو. ْون�ْعل�ْمُكْم الِّ�ي ُأُُمور�

يْح.  19ْويَْرَضى ْعل�يَها.  يْم ْمتَاُعو ف�ي الَمس� يُكْم الِّ�ي ت�ْحتَاُجوْه ب�الْغنَى الْعظ� هللا يَْعط� و�
يْن. 20 الَمْجْد هلْل بُونَا ل�َألَبَْد. آم�



ْخَران�يَّة يَّة اِإل� التَّح�

ْخَوة الِّ�ي ُهوَما ْمعَايَا.  21 يْح يَُسوْع الُكْلُهْم. ْيَسْلُموا ْعل�يُكْم اِإل� ْخَوة الُمْؤْمن�يْن ب�الَمس� ْخَوة الُمْؤْمن�يْن الِّ�ي ْهنَا الُكْلُهْم، 22َسْلُموا ْعلَى اِإل� ْيَسْلُموا ْعل�يُكْم اِإل�

ْوب�األََخْص الِّ�ي ُهوَما ي�ْخْدُموا ف�ي القَْيَصْر. 
يْح تُْكوْن ْمَع ُروْحُكْم. 23 ْب يَُسوْع الَمس� ْة الرَّ ْوَخلِّ�ي ن�ْعم�


