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1 ١٤:١ ُكولُوسِي

ُكولُوسِي إلَى ُ الرَِّسالَة

ِسينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ إلَى ٢ تِيمُوثَاوَُس، الأِخ وَمَِن يَسُوعَ المَِسيِح رَُسوِل بُولَُس مِْن مَعَكُْم.١١ ُ وََسلَامُه عَلَيْكُْم، أبِينَا ِ اللّٰه ُ نِعْمَة المَِسيِح. فِي الُأمَنَاءِ ِ الإخوَة ُكولُوسِي، فِي

وََصلَاة ٌ ُشكر
ُ سَمِعنَاه مَا عَلَى ُ نَشكُرُه ٤ ينَا. َّ َصل مَا َّ كُل ـِكُْم أجْل مِْن المَِسيِح يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر أبَا َ اللّٰه ُ نَْشكُر نَا َّ إن ٣
فِي تَتَرَاُخونَ لَا ْ وَأنْتُم ٥ المُؤمِنِينَ. لِكُّلِ تُظهِرُونَهَا َّتِي ال ِ ة َّ َحَب وَالم يَسُوعَ، بِالمَِسيِح يمَانِكُْم إ عَْن
فِي ِ البِدَايَة فِي جَاءِ َّ الر هَذَا عَْن ْ سَمِعْتُم وَقَْد مَاءِ. الّسَ فِي لـَكُْم َحفُوِظ الم جَاءِ َّ الر بِسَبَِب ذَلَِك
ُ ُثمِر ت وَهيَ كُلِّهِ. العَالَِم إلَى وََصلَْت َكمَا إلَيكُْم وََصلَْت َّتِي ال ٦ ِ البِشَارَة فِي َّتِي ال الحَّقِ ِ رَِسالَة
تِلَْك ْ متُم َّ تَعَل لَقَْد ٧ وَفَهِمتُمُوهَا. ِ اللّٰه ِ نِعْمَة عَْن ْ سَمِعْتُم أْن مُنْذُ فيكُْم أثمَرَت َكمَا العَالَِم فِي
المَِسيِح ِ ِخْدمَة فِي الأمِينِ يِك رِ َّ وَالش مَعَنَا، العَامِِل َحبُوِب الم َادِِم الخ أبَفرَاَس، مِْن َ الرَِّسالَة

القُدُِس. وِح ُّ الر مَِن ِ ابِعَة َّ الن تِكُمُ َّ َمحَب عَْن ثَنَا حَّدَ الَّذِي َ وَهُو ٨ ـِكُْم. أجْل مِْن
ـِكُْم: أجْل مِْن لَاةِ الّصَ عَِن نَكُّفَ لَْم عَنْكُْم، ذَلَِك سَمِعْنَا أْن وَمُنذُ ٩

، رُوِحيٍّ وَفَهٍم ٍ ِحكمَة كُّلَ يُعطِيَكُْم وَأْن إرَادَتِهِ، عَْن شَيءٍ كُّلَ ُ اللّٰه لـَكُمُ يَْكِشَف أْن
أنْوَاِع كُّلِ فِي ُثمِرُوا ت أْن شَيءٍ. كُّلِ فِي ُ وَتُرُضوه ، ّبِ َّ بِالر َلِيُق ي َكمَا تَْسلـُكُوا لـِكَي ١٠
مِْن ٍ نَابِعَة ةٍ َّ قُو بِكُّلِ ْوا َّ ٺَتَقَو أْن ١١ دَائِمًا. ِ اللّٰه ِ مَعْرِفَة فِي تَنمُوا وَأْن اِلحَةِ، الّصَ الأعْمَاِل

بِفَرٍَح. اِت المَشَّقَ لُوا وَتَتَحَمَّ فَتََصبِرُوا َجِيدَةِ، الم ِ تِه َّ قُو
َيحْيَونَ الَّذِيَن ِسينَ المُقَّدَ مِيرَاِث فِي ِ لِلمُشَارَكَة لِينَ َّ مُؤَه َجعَلـَكُْم الَّذِي الآَب فَاْشكُرُوا ١٢
ي الذَّ ١٤ َبِيِب الح ِ ابنِه مُلِك إلَى وَنَقَلَنَا لمَةِ، الّظُ ِ ُسلْطَة مِْن أنقَذَنَا الَّذِي الآَب ١٣ ورِ، ُّ الن فِي

َخطَايَانَا. غُْفرَانُ وَفِيهِ فَدَانَا،
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المَِسيح فِي ُ اللّٰه
المَنظُورِ، غَيْرِ ِ اللّٰه ُ ُصورَة َ هُو وَالابُْن ١٥

َلِيقَةِ. الخ كُّلِ عَلَى ُ ائِد الّسَ َ وَهُو
الأْرِض: عَلَى وَمَا مَاءِ الّسَ فِي مَا كُّلُ خُلَِق ِ بِه ١٦

، مَرئِيٍّ ُ غَيْر َ هُو وَمَا ٌ مَرئِيّ َ هُو مَا
َ رُؤََساء أْم عُرُوًشا أكَانَ ٌ َسوَاء

ُسلُطَاٍت. أْم امًا حُّكَ أْم
خُلَِق، مَا كُّلُ

أجْلِهِ. وَمِْن ِ بِه خُلَِق
الأْشيَاءِ، كُّلِ قَبَْل كَانَ ١٧
. ُّ تَْستَمِر ِ تِه َّ بِقُو الأْشيَاءِ وَكُّلُ

الـكَنِيسَةِ. أِي الجَسَدِ، رَأُس َ هُو ١٨
جَمِيِع عَلَى ُ المُتَقَّدِم البِدَايَةُ، َ هُو
المَوِْت، مَِن َسيَقُومُونَ الَّذِيَن

شَيءٍ. كُّلِ فِي ُل الأّوَ المَقَامُ ُ لَه يَكُونَ لـِكَي
ُ اللّٰه َ َشاء فَقَْد ١٩

المَِسيِح. فِي ِ مِلئِه بِكُّلِ َيحِّلَ أْن
بِالمَِسيِح، لِنَْفِسهِ ً ِيَة ثَان الأْشيَاءِ كُّلَ َ يَُصاِلح أْن وَاْختَارَ ٢٠

مَاءِ. الّسَ فِي أْم الأْرِض عَلَى ٌ َسوَاء
لَح الّصُ ُ اللّٰه َصنََع

َصلِيبِهِ. عَلَى المَْسفوِك يَسُوعَ بِدَِم
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أعْمَالـَكُْم لِأّنَ للّٰهِ، ً مُعَادِيَة أفْكَارُكُْم وَكَانَْت اللّٰهِ، عَِن مُنْفَِصلينَ يَوٍْم ذَاَت ْ ُكنْتُم فَقَْد ٢١
يُقَّدِمَكُْم لـِكَي بِمَوْتِهِ، ، البَشَرِّيِ ِ ِبجِسمِه المَِسيُح َصالَحَكُمُ فَقَْد الآنَ، ا أمَّ ٢٢ يرَةً. شِرِّ كَانَْت
وْا َّ تَتَخَل وَلَْم الإيمَاِن، فِي ْ م ُّ ثَبَت إْن وَذَلَِك ٢٣ ِبَةٍ. َشائ وَبِلَا يَن، وََطاهِرِ ِسينَ، مُقَّدَ ِ اللّٰه أمَامَ
مَاءِ، الّسَ َتحَْت ِ َلِيقَة الخ لِكُّلِ ُأعلِنَْت َّتِي ال َ البِشَارَة ُ سَمِعْتُم عِنْدَمَا لـَكُْم َ َصار الَّذِي جَاءِ َّ الر عَِن

لَهَا. خَادِمًا بُولَُس أنَا صِرُت َّتِي وَال

بُولُس ُ ِخْدمَة
المَِسيِح آلَاِم مِْن تِي ِحّصَ ُأتَمِّمُ وَبِهَذَا ـِكُْم، أجْل مِْن ِيهِ ُأعَان مَا فِي أفرَُح فَأنَا الآنَ، ا أمَّ ٢٤
ِتَْكلِيٍف ب امِهَا خُّدَ مِْن خَادِمًا صِرُت وَقَْد ٢٥ الـكَنِيسَةِ. أِي َجسَدِهِ، أجِْل مِْن َجسَدِي، فِي
ا سِرًّ كَانَْت َّتِي ال َ الرَِّسالَة تِلَْك ٢٦ كَامِلَةً. ِ اللّٰه َ رَِسالَة ُأذِيَع لـِكَي مَنفَعَتِكُْم، أجِْل مِْن ِ اللّٰه مَِن
بِأّنَ يُعَرِّفَهُْم أْن أرَادَ إْذ ٢٧ ِس. المُقَّدَ ِ لِشَعْبِه الآنَ أعلَنَهَا َ اللّٰه لـَِكّنَ وَأجيَاٍل، لِعُُصوٍر خَافِيًا
فِي ِ لِلمُشَارَكَة ُ جَاء َّ الر َ هُو فِيكُْم المَِسيَح أّنَ َ وَهُو عُوِب، الّشُ َمِيِع ِلج َ هُو السِّرِّ لِهَذَا َجِيدَ الم الغِنَى
كُّلَ َ نُقَّدِم لـِكَي ِحكمَةٍ، بِكُّلِ َشخٍْص كُّلَ ُ وَنُعَلِّم وَنُرِشدُ بِالمَِسيِح نُنَادِي فَنَْحُن ٢٨ اللّٰهِ. َمجْدِ
المَِسيِح ةِ َّ بِقُو ًا مُكَاِفح الهَدَِف، هَذَا أجِْل مِْن أتعَُب وَأنَا ٢٩ المَِسيِح. فِي نَاِضجًا ِ للّٰه إنْسَاٍن

. فِيَّ يَعْمَُل الَّذِي

ةَ، َّ لَاوُدِِكي فِي المُؤمِنِينَ أجِْل وَمِْن ـِكُْم، أجْل ُمِْن ُأكَاِفح أنِّي تَعْلَمُوا أْن يدُكُْم ُأرِ فَأنَا مَعًا١٢ حِدُوا يَّتَ وَ عُوا يَتَشَّجَ ى َّ َحت هَذَا أقُوُل ٢ يُقَابِلُونِي. لَْم الَّذِيَن جَمِيِع أجِْل مِْن ى َّ وََحت
ِ اللّٰه سِرُّ َ هُو الَّذِي لِلمَِسيِح، الكَامِِل فَهمِهَا بِفَْضِل ً وَاثِقَة عُقُولُهُْم َستَكُونُ عِنْدَئِذٍ ةِ. َّ َحَب الم فِي
أحَدٌ َيخْدَعَكُْم ا َّ لِئَل هَذَا أقُوُل ٤ المَِسيِح. فِي ٌ َمخزُونَة ِ وَالمَعْرِفَة ِ الحِْكمَة ُكنُوزِ فَكُّلُ ٣ العَمِيِق.
ٌ حَاضِر أنِّي ا إلَّ الجَسَدِ، فِي عَنْكُْم غَائٌِب أنِّي فَمََع ٥ َظاهِرِهَا. فِي ً مَقبُولَة تَبدُو ٍ زَائِفَة ِبحَُجٍج

بِالمَِسيِح. يمَانِكُْم إ َ وََصلَابَة َحيَاتِكُْم، فِي رتِيَب َّ الت أرَى إْذ وَأفرَُح بِرُوِحي. بَيْنَكُْم
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المَِسيح فِي ُ َيَاة الح
جُذُورَكُْم، فِيهِ فَثَبِّتُوا ٧ فِيهِ. َحيَاتَكُْم عِيشُوا ، ّبَ َّ الر يَسُوعَ المَِسيَح ُ قَبِلْتُم ْ دُمتُم فَمَا ٦
للّٰهِ. كرِ بِالّشُ َحيَاتُكُْم وَلْتَفِْض متُمْ، َّ تَعَل َكمَا فِيهِ يمَانِكُْم إ فِي وا ُّ وَتَقَو َحيَاتِكُْم، أَساَس ُ وَاجعَلُوه
وَمَِن اِس، َّ الن تَقَالِيدِ مِْن ِهيَ ٍ فَارِغَة ٍ خَادِعَة َ ِتَعَالِيم وَب ِ بِالفَلسَفَة أحَدٌ ِلَكُْم ّ يَُضل ا َّ لِئَل انتَبِهُوا ٨
َيحِّلُ المَِسيِح فَفِي ٩ وَتَعَالِيمِهِ. المَِسيِح مََع فُِق َّ يَت لَا فَهَذَا العَالَِم. هَذَا عَلَى ِ المُسَيطِرَة القُوَى
وَُسلطَاٍن. ةٍ َّ قُو كُّلِ فَوَْق َ هُو الَّذِي المَِسيِح فِي كَامِلِينَ ْ صِرتُم ْ وَأنْتُم ١٠ تِهِ. َّ ُألوهِي بِكُّلِ ُ اللّٰه
ةِ، َّ الجَسَدِي ِ بِيعَة الّطَ ةِ َّ قُو مِْن رَكُْم حَرَّ عِنْدَمَا َجسَدِّيٍ َ غَيْر ِختَانًا المَِسيِح فِي ْ ُختِنْتُم لَقَْد ١١
مَعَهُ، أيًْضا ْ ُمتُم وَق ةِ، َّ المَعمُودِي فِي ُ مَعَه ْ دُفِنتُم فَقَْد ١٢ المَِسيُح. يهِ ُيجرِ الَّذِي الخِتَانُ َ هُو فَهَذَا

المَوِْت. مَِن المَِسيَح أقَامَ الَّذِي ِ اللّٰه ِ بِقُدرَة ْ آمَنتُم إْذ
أحيَاكُْم ُ ه َّ لـَِكن بَعْدُ، ْ رْتُم تَطَهَّ قَْد تَكُونُوا وَلَْم َخطَايَاكُْم، فِي أْموَاتًا مَضَى فِيمَا ْ ُكنْتُم ١٣
فَأزَالَهَا نَا، ِضّدَ كَانَْت َّتِي ال يِن الدَّ َ ِيقَة وَث وَألغَى ١٤ َخطَايَانَا، جَمِيَع لَنَا َ غَفَر فَقَْد المَِسيِح. مََع
وِحيِّ ُّ الر العَالَِم فِي ِ وَالسُلطَة ةِ َّ القُو ذَوِي دَ جَرَّ إْذ ١٥ لِيِب، الّصَ عَلَى بِتَْسمِيرِهَا يقِنَا َطرِ مِْن

لِيِب. بِالّصَ عَلَْيهِْم مُنتَصِرًا العَالَِم، أمَامَ يمَتَهُْم هَز َ وَأْظهَر أسلَِحتِهِْم، مِْن

َّاس الن فَرَائُض
أْو عِيدٍ أْو شَرَاٍب أْو بِطَعَاٍم ُق َّ يَتَعَل مَا فِي شَيءٍ عَلَى ُيجـبِرَكُْم بِأْن لِأحَدٍ تَْسمَُحوا فَلَا ١٦
فَلَا ١٨ المَِسيُح. َ فَهُو الأصُل ا أمَّ َسيَْأتِي، ِمَا ل ا ًّ ظِل ا إلَّ ِ هَذِه كَانَْت فَمَا ١٧ َسبٍْت. *أْو هِلَاٍل
ّثُ يَتَحَّدَ المَلَائِكَةِ. ِ وعِبَادَة ِل ُّ ذَل َّ بِالت ِ رَْغبَتِه بِسَبَِب مُكَافَأتِكُْم، مَِن ِبحِرمَانِكُْم لأحَدٍ تَْسمَُحوا

َ هُو الَّذِي بِالمَِسيِح مُتَمَّسٍِك َ غَيْر ١٩ ةِ، َّ الجَسَدِي ِ بِأفكَارِه بِغَبَاءٍ يَنْتَفُِخ بَيْنَمَا رَآهَا، رُؤًَى عَْن
اللّٰهِ. مَِن ا ًّ ُمُو ن يَنْمُو وَ وَالأْوَصاِل، بِالمَفَاِصِل َمَاَسُك يَت وَ الجَسَدُ مُ يَتَدَعَّ ِ بِه الَّذِي أُس َّ الر

يّة. القمر الشّهور بأوَائل المرتبطة اليهوديّة الأعيَاد أْي هلَال ٢:١٦*
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فُونَ ٺَتَصَرَّ فَلِمَاذَا العَالَِم. هَذَا عَلَى ِ المُسَيطِرَة القُوَى مَِن ْ ْرتُم َّ وََتحَر المَِسيِح، مََع ْ م ُّ مُت لَقَْد ٢٠
بِهَذَا!» ُمِسْك ت «لَا ٢١ مِثِْل: لِفَرَائَِض َتخَْضعُونَ ْ فَأنْتُم العَالَِم؟ إلَى تَنْتَمُونَ ْ زِلتُم مَا َّكُْم كَأن
بِالاْستِعْمَاِل. جَمِيعًا َستَْفسَدُ ُ أشيَاء وَِهيَ ٢٢ ذَاكَ!» تَلْمَْس «لَا أْو ذَاكَ!» تَذُْق «لَا أْو
ْفِس َّ الن وَإذلَاِل دَيُِّن َّ كَالت ِ الحِْكمَة ُ مَظهَر لَهَا ٢٣ ةٍ، َّ ي بَشَرِ َ وَتَعَالِيم لِقَوَانِينَ بِذَلَِك َتخَْضعُونَ ْ وَأنْتُم
ةِ. َّ الجَسَدِي ِ بِيعَة الّطَ اِت مَلَذَّ ِ مُواَجهَة فِي لَهَا َ قِيمَة لَا َ الأْشيَاء ِ هَذِه لـَِكّنَ الجَسَدِ. وَتَعْذِيِب

المَِسيح فِي ُ الجَدِيدَة ُ َيَاة الح
ةِ. َّ ي مَاوِ الّسَ الُأمُورِ إلَى دَائِمًا اْسعَوْا المَوِْت، مَِن المَِسيِح مََع ْ ُأقِمتُم كُْم َّ أن فَبِمَا لَا١٣ ةِ، َّ ي مَاوِ الّسَ الُأمُورِ عَلَى تَْفِكيرَكُْم رَكِّزُوا ٢ اللّٰهِ. يَمِينِ عَْن ٌج َّ مُتَو المَِسيُح فَهُنَاكَ
فِي ٌ مَستُورَة ُ الجَدِيدَة وََحيَاتُكُمُ مَاتَْت، قَْد فِيكُْم ُ القَدِيمَة اُت فَالذَّ ٣ ةِ. َّ الأْرِضي الُأمُورِ عَلَى
ُ مَعَه أيًْضا ْ أنْتُم َستُْظهَرُونَ َحيَاتُكُْم، َ هُو الَّذِي المَِسيُح، ُ يُظهَر وَِحينَ ٤ اللّٰهِ. فِي المَِسيِح
هوَةَ، َّ وَالش جَاَسةَ، َّ وَالن الزِّنَا، الأْرِض: ِ هَذِه إلَى يَنْتَمِي مَا كُّلَ فِيكُْم فَأمِيتُوا ٥ َجْدِ. الم فِي
يَأتِي الُأمُورِ، ِ هَذِه فَبِسَبَِب ٦ أْوثَاٍن. ُ عِبَادَة َ هُو الَّذِي – وَالفِسَق يرَةَ، الشِّرِّ غَبَاِت َّ وَالر

المَعِصيَةِ. أبْنَاءِ عَلَى ِ اللّٰه غََضُب
ُصوا َّ فَلتَتَخَل ٨ الُأمُورَ. ِ هَذِه ْ مَارَْستُم ِحينَ َيَاةِ الح ِ هَذِه مِثَْل تَعِيشُونَ مَضَى فِيمَا ْ ُكنْتُم وَقَْد ٧
وَالألفَاِظ مِّ وَالذَّ ِ وَالإَساءَة َخِط، وَالّسَ الغََضِب، مَِن أيًْضا ُصوا َّ َتخَل كُلِّهَا. الُأمُورِ ِ هَذِه مِْن
بِأعْمَالِهَا، َ العَتِيقَة ذَاتَكُمُ ْ خَلَعتُم َّكُْم إن َحيُْث الآخَرِ، عَلَى أحَدُكُْم تَكْذِبُوا لَا ٩ القَبِيحَةِ.
إلَى تَِصَل أْن إلَى خَالِقِهَا ِ ُصورَة عَلَى وَاِم الدَّ عَلَى دُ تَتَجَّدَ َّتِي ال َ الجَدِيدَة اَت الذَّ ُ وَلَبِستُم ١٠

بِهِ. ٍ كَامِلَة مَعْرِفَةٍ
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، يثِيٍّ *وَِسّكِ بَرِّيٍ بَرْ َمختُوٍن، وَغَيرِ َمختُوٍن ، يُونَانِيٍّ وَ يَهُودِّيٍ بَيْنَ فَرٌق يُوجَدُ لَا لِذَلَِك، ١١
بًا ثَوْ فَالبَسُوا ١٢ المُؤمِنِينَ. هَؤُلَاءِ كُّلِ فِي مَوُجودٌ َ وَهُو المَِسيُح، َ هُو يَهُّمُ فَمَا وَحُرٍّ. عَبدٍ †أْو
وَاُضِع، َّ وَالت ُّطِف، وَالل فَقَةِ، الّشَ ثَوَب اللّٰهِ: مَِن بِينَ وََمحبُو ِسينَ وَمُقَّدَ يَن ُمختَارِ بِأبْنَاءٍ َلِيُق ي
يَكُونُ ِحينَ َ الآخَر ُ أحَدُكُم وَليُسَاِمحْ الآخَرَ، ُ أحَدُكُم فَلْيَْحتَمِْل ١٣ بْرِ. وَالّصَ وَالوَدَاعَةِ،
وَفَوَق ١٤ الآخَرَ. ُ أحَدُكُم لِيُسَاِمحْ بِسَخَاءٍ، ّبُ َّ الر َساَمحَكُمُ فََكمَا آخَرَ. عَلَى َشكوَى لِأحَدٍ
لَامُ الّسَ بِكُمُ قُلُو عَلَى َمْلُْك وَلْي ١٥ وَتَامِّينَ. مُتَمَاِسِكينَ َتجْعَلـُكُْم َّتِي ال َ ة َّ َحَب الم البَسُوا هَذَا كُّلِ
َ اللّٰه ‡وَاْشكُرُوا وَاِحدٍ. َجسَدٍ فِي كَأعَضاءٍ ِ إلَيْه ْ دُعِيتُم الَّذِي لَامُ الّسَ المَِسيُح، يُعطِيهِ الَّذِي

دَائِمًا.
ِحكمَةٍ، بِكُّلِ بَعًْضا بَعُْضكُْم وَيُرِشدُ ُ يُعَلِّم بَينمَا ً غِنَى بِكُّلِ المَِسيِح ُ كَلِمَة فِيكُْم لِتَْسكُْن ١٦
بِاسِْم فَلْيَكُْن ُلْتُمْ، ق أْو ْ فَعَلْتُم وَمَهمَا ١٧ للّٰهِ. حَمْدًا ً ة َّ رُوِحي َ وَأغَانِي َ تَرَانِيم بِكُْم قُلُو فِي مُرَنِّمِينَ

بِوَاِسطَتِهِ. الآَب َ اللّٰه يَن َشاكِر يَسُوعَ، ّبِ َّ الر

ِين الآخَر مََع ُ الجَدِيدَة ُ َيَاة الح
. ّبِ َّ الر فِي هُْم بِمَْن َلِيُق ي َكمَا ، لِأزوَاِجكُّنَ اخَضعَْن وجَاُت، َّ الز تُهَا َّ أي ١٨

ِبخُشُونَةٍ. تُعَامِلُوهُّنَ وَلَا زَْوجَاتِكُْم، وا ُّ أِحب الأزوَاُج، هَا أّيُ ١٩
. ّبَ َّ الر يُرضِي هَذَا لِأّنَ شَيءٍ كُّلِ فِي وَالِدِيكُْم أطِيعُوا الأبْنَاءُ، هَا أّيُ ٢٠

ُيحبَطُوا. ا َّ لِئَل أبْنَاءَكُْم تُغِيظُوا لَا هَاُت، وَالُأمَّ ُ الآبَاء هَا أّيُ ٢١
َ أمَام فَقَْط لَيَْس شَيءٍ. كُّلِ فِي الأْرِض عَلَى الَّذِيَن َسادَتَكُمُ أطِيعُوا العَبِيدُ، هَا أّيُ ٢٢
ِ َمخَافَة مِْن بِدَافٍِع ُمخْلٍِص قَلٍْب مِْن أطِيعُوهُْم بَْل رَِضاهُْم، تَْطلُبُونَ ْ ُكنْتُم لَوْ َكمَا أعيُنِهِْم

يونَاني. غير أْي «أجنبي،» بِمَعنى بربري ٣:١١*
الحَضارة مع بِالمقَارنة التّحضّر عَدَِم إلَى ً إَشارة مُتَجولة، عَِشيرَة إلَى ً نسبة ِسّكيثي ٣:١١†

اليونَانيّة.
الـكنيسة. أْي المسيح، جسد وَاِحد جسد ٣:١٥‡
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لِبَشَرٍ. لَا نَْفِسهِ، ّبِ َّ لِلر ُ تَعْمَلُونَه كُْم َّ كَأن القَلِْب، كُّلِ مِْن ُ فَاعمَلُوه عَمِلْتُمْ، وَمَهمَا ٢٣ . ّبِ َّ الر
الَّذِي ا أمَّ ٢٥ المَِسيَح. ّبَ َّ الر فَاخدِمُوا . سَمَاوِّيٍ بِمِيرَاٍث َسيُكَافِئُكُْم ّبَ َّ الر أّنَ رُوا َّ وَتَذَك ٢٤

زٍ. ُّ َتحـَي بِلَا ِ شَرِّه َ جَزَاء فَسَيَنَاُل رَّ َّ الش يَعْمَُل

أيًْضا ْ أنْتُم لـَكُْم أّنَ رُوا َّ وَتَذَك وَالإنَصاِف. بِالعَْدِل عَبِيدَكُْم عَامِلُوا ادَةُ، الّسَ هَا أّيُ مَاءِ.١٤ الّسَ فِي َسيِّدًا

تَوِْجيهَات
بَابًا لَنَا ُ اللّٰه يَْفتََح كَي أيًْضا َنحُْن أجْلِنَا مِْن وا ُّ وََصل ٣ وَُشكْرٍ. ٍ ِيَقَظَة ب لَاةِ الّصَ عَلَى وَاظِبُوا ٢
مِْن َن أتَمَّكَ أْن وا ُّ فََصل ٤ بِهِ. المُنَادَاةِ بِسَبَِب َسجـِيٌن أنَا الَّذِي المَِسيِح سِرَّ نُعلَِن لـِكَي لِلكَلَاِم،
الوَقَْت. مُْستَغِلِّينَ المُؤمِنِينَ، غَيْرِ مََع ٍ ِبحِكمَة اْسلـُكُوا ٥ يَنْبَغِي. َكمَا بِوضوٍح السِّرِّ هَذَا إعلَاِن
بُونَ ُتجَاوِ َكيَْف تَعْرِفُونَ فَبِهَذَا مُْستَسَاغًا. الآخَرُونَ ُ َيجِدَه ْى َّ َحت حَدِيثِكُْم، فِي لَبِقِينَ ُكونُوا ٦

َشخٍْص. كُّلَ

بُولُس رِفَاِق
فِي مَعِي وَعَبْدٌ أمِيٌن، ٌ وَخَادِم َمحبُوٌب، أٌخ ُ ه َّ إن أْخبَارِي. كُّلَ تِيخِيكُُس لـَكُْم َسيَحْكِي ٧
يُشَّجَِع وَأْن أْخبَارِي، َ آِخر تَعْرِفُوا أْن الغَرَِض: لِهَذَا إلَيكُْم ُ ُأرِسلُه أنَا وَهَا ٨ . ّبِ َّ الر ِ ِخْدمَة
مِنْكُْم، وَاِحدٌ َ هُو الَّذِي َحبُوَب، الم الأمِينَ أخَانَا ُأنِسيمَُس، ُ مَعَه وََسُأْرِسُل ٩ بَكُْم. قُلُو

هُنَا. َيجْرِي بِمَا وََسيُخبِرَانِكُْم
بَرنَابَا. ُأخِت ابُْن مَرقُُس وَأيًْضا أرَْستَرُْخُس، الّسِْجِن، فِي رَفِيقِي َ ة َّ ِحي َّ الت يُهدِيكُمُ ١٠
َجيِّدًا. ِ بِه بُوا رَّحِ إلَيكُْم، وََصَل فَإذَا بِهِ. ُق َّ يَتَعَل مَا فِي تَعْلِيمَاٍت أْعطَيْتُكُْم أْن َسبََق وَقَْد
يَعْمَلُونَ الَّذِيَن الوَِحيدُونَ هُمُ فَهَؤُلَاءِ يُْسطَُس، أيًْضا يُْدعَى الَّذِي يَشُوعُ عَلَيْكُْم ُ يُسَلِّم ١١
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َ مَصدَر فَكَانُوا . يَهُودِّيٍ أصٍل مِْن بِالمَِسيِح المُؤمِنِينَ بَيْنِ مِْن ِ اللّٰه مَلـَكُوِت نَشرِ فِي مَعِي
لِي. عَظِيٍم عََزاءٍ

يَُصلِّي َ وَهُو يَسُوعَ. لِلمَِسيِح ٌ وَخَادِم مِنْكُْم وَاِحدٌ َ هُو الَّذِي أبَفرَاُس عَلَيْكُْم ُ يُسَلِّم َكمَا ١٢
ُ ه َّ أن أشهَدُ وَأنَا ١٣ مَِشيئَتَهُ. لـَكُْم َ يُؤَكِّد وَ ُ اللّٰه ِيَكُمُ ّ َم ُن ي لـِكَي ـِكُْم أجْل مِْن ِبحَرَارَةٍ وَاِم الدَّ عَلَى
هِيرَابُولِيَس. فِي وَالَّذِيَن ةَ، َّ لَاوُدِِكي فِي الَّذِيَن أجِْل وَمِْن ـِكُْم، أجْل مِْن وَاِم الدَّ عَلَى يَتْعَُب

وَدِيمَاُس. َبِيُب، الح بِيُب الّطَ لُوقَا عَلَيْكُْم ُ يُسَلِّم َكمَا ١٤

خَاتِمَة
َتجْتَمُِع َّتِي ال َ وَالـَكنِيسَة نِمفَاَس عَلَى َسلِّمُوا ةَ، َّ لَاوُدِِكي فِي اِكنِينَ الّسَ َ الإخوَة وا ُّ َحي ١٥
فِي ِ المَوُجودَة ِ الـكَنِيسَة عَلَى أيًْضا فَلتُقرَْأ عَلَيْكُْم، ُ الرَِّسالَة ِ هَذِه تُقرََأ أْن وَبَعْدَ ١٦ بَيْتِهِ. فِي
َس: ُّ لِأرِخب وَقُولُوا ١٧ ةَ. َّ لَاوُدِِكي مِْن َستَِصلـُكُْم َّتِي ال رَِسالَتِي أيًْضا ْ أنْتُم وَاقرَُأوا ةَ. َّ لَاوُدِِكي

عَلَْيهَا.» ّبُ َّ الر استَْأمَنََك َّتِي ال َ ة المَهَمَّ َمِّمَ ُت ت أْن عَلَى «احرِْص
يَدِي: ِبخَّطِ َ ة َّ ِحي َّ الت ِ هَذِه بُولَُس، أنَا لـَكُْم أكتُُب َتَاِم، الخ وَفِي ١٨

اللّٰهِ. ُ نِعْمَة مَعَكُْم لِتَكُْن مَسُجوٌن. أنّنِي رُوا َّ تَذَك
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