
ِفيلِبِّي أَْهِل إَِىل ٱلرَُّسوِل بُولَُس رَِسالَُة

َوَسَالٌم لَُكْم نِْعَمٌة 2 ِمَسٍة: َ َوَش أََساِقَفٍة َمَع ِفيلِبِّي، ِيف ٱلَِّذيَن يَُسوَع، ٱلَْمِسيِح ِيف َ يِس ٱلِْقدِّ َجِميعِ إَِىل ٱلَْمِسيِح، يَُسوَع َعبَْدا َوتِيُموثَاُوُس بُولُُس ٱلَْمِسيِح.11 يَُسوَع وَٱلرَّبِّ أَِبيَنا ِ ٱ ِمَن

وصالة شكر

إَِىل يَْوٍم أَوَِّل ِمْن ٱْإلِنِْجيِل ِيف ُمَشاَركَِتُكْم لَِسبَِب 5 ِبَفَرٍح، َجِميِعُكْم ِألَْجِل ٱلطَّلْبََة ًما ُمَقدِّ أَْدِعيَِتي، كُلِّ ِيف ًا ِ َدا 4 يَّاكُْم إِ ِذكِْري كُلِّ ِعْنَد إِلَِهي أَْشُكُر 3
َحاِفظُُكْم ِّ ِألَ َجِميِعُكْم، ِجَهِة ِمْن َهَذا أَفْتَِكَر أَْن ِيل يَِحقُّ َ كَ 7 ٱلَْمِسيِح. يَُسوَع يَْوِم إَِىل ُل يَُكمِّ َصالًِحا َعَمًال ِفيُكْم ٱبْتََدأَ ٱلَِّذي أَنَّ َعيِْنِه ِبَهَذا َواثًِقا 6 ٱْآلَن.
أَْحَشاِء ِيف َجِميِعُكْم إَِىل أَْشتَاُق كَيَْف ِيل َشاِهٌد َ ٱ فَِإنَّ 8 ٱلنِّْعَمِة. ِيف ِ ُرشَكَا َجِميُعُكْم ٱلَِّذيَن أَنْتُُم َوتَثِْبيِتِه، ٱْإلِنِْجيِل َعِن ٱلُْمَحاَماِة َوِيف ُوثُِقي، ِيف قَلِْبي، ِيف
َوِبَال َ ُمْخلِِص تَُكونُوا ْ َ لِ ٱلُْمتََخالَِفَة، ٱْألُُموَر َيِّزُوا ُ َحتَّى 10 فَْهٍم، كُلِّ َوِيف ٱلَْمْعرِفَِة ِيف َ َ فَأَكْ َ َ أَكْ أَيًْضا َمَحبَّتُُكْم تَزَْداَد أَْن أَُصلِّيِه: َوَهَذا 9 ٱلَْمِسيِح. يَُسوَع

َوَحْمِدِه. ِ ٱ لَِمْجِد ٱلَْمِسيِح، ِبيَُسوَع ٱلَِّذي ٱلِْربِّ َِر َ ِمْن َ َمْملُوئِ 11 ٱلَْمِسيِح، يَْوِم إَِىل ٍَة ْ َع

اإلنجيل نرش إىل أدت بولس قيود

َوِيف ٱلِْوَاليَِة َداِر كُلِّ ِيف ٱلَْمِسيِح ِيف ظَاِهرًَة َصارَْت ُوثُِقي إِنَّ َحتَّى 13 ٱْإلِنِْجيِل، ِم تََقدُّ إَِىل َ َ أَكْ آلَْت قَْد أُُموِري أَنَّ ٱْإلِْخَوُة أَيَُّها تَْعلَُموا أَْن أُِريُد ثُمَّ 12
َوِخَصاٍم َحَسٍد فََعْن قَْوٌم ا أَمَّ 15 َخْوٍف. ِبَال ِبٱلَْكلَِمِة ٱلتََّكلُِّم َعَىل َ َ أَكْ يَْجَرتِئُوَن ِبُوثُِقي، ٱلرَّبِّ ِيف َواثُِقوَن َوُهْم ٱْإلِْخَوِة، ُ َ َوأَكْ 14 أَْجَمَع. ٱْألََماكِِن بَاِقي

َعْن َوأُولَِئَك 17 ِضيًقا. ُوثُِقي إَِىل يُِضيُفوَن أَنَُّهْم َ ظَانِّ إِْخَالٍص، َعْن َال ِبٱلَْمِسيِح يَُناُدوَن تََحزٍُّب َعْن فََهؤَُالِء 16 َمَرسٍَّة. فََعْن قَْوٌم ا َوأَمَّ ِبٱلَْمِسيِح، يَْكِرُزوَن
أَيًْضا. َسأَفَْرُح بَْل أَفَْرُح. أَنَا َوِبَهَذا ِبٱلَْمِسيِح، يَُناَدى ِبَحقٍّ أَْم ِبِعلٍَّة كَاَن َسَواٌء َوْجٍه كُلِّ َعَىل أَنَُّه َ ْ َغ َذا؟ َ فَ 18 ٱْإلِنِْجيِل. يَِة َ لِِح َمْوُضوٌع ِّ أَ َ َعالِِم َمَحبٍَّة،
َ كَ ُمَجاَهرٍَة ِبُكلِّ بَْل ٍء، َيشْ ِيف أُْخزَى َال ِّ أَ ِ َورََجا ٱنِْتظَاِري َحَسَب 20 ٱلَْمِسيِح، يَُسوَع ُروِح َوُمؤَاَزرَِة ِبطَلْبَِتُكْم َخَالٍص إَِىل ِيل يَُؤوُل َهَذا أَنَّ أَْعلَُم ِّ ِألَ 19

كَانَِت إِْن َولَِكْن 22 ِربٌْح. ُهَو َوٱلَْمْوُت ٱلَْمِسيُح ِهَي ٱلَْحيَاَة ِيلَ ِألَنَّ 21 َْوٍت. ِ أَْم ِبَحيَاٍة كَاَن َسَواٌء َجَسِدي، ِيف ٱلَْمِسيُح يَتََعظَُّم ٱْآلَن، كََذلَِك ، ٍ ِح كُلِّ ِيف
ِجدا. أَفَْضُل َذاَك ٱلَْمِسيِح، َمَع َوأَكُوَن أَنْطَلَِق أَْن ٱْشِتَهاٌء ِيلَ : ِ ْ ثَْن ِ ٱ ِمْن َمْحُصوٌر ِّ فَِإ 23 أَْدِري! لَْسُت أَْختَاُر؟ َذا َ فَ َعَمِيل، َُر َ ِيل ِهَي ٱلَْجَسِد ِيف ٱلَْحيَاُة
يَزَْداَد ْ َ لِ 26 َاِن، ٱْإلِ ِيف َوفَرَِحُكْم ِمُكْم تََقدُّ ِألَْجِل َجِميِعُكْم َمَع َوأَبَْقى أَْمُكُث ِّ أَ أَْعلَُم ِبَهَذا َواثٌِق أَنَا فَِإْذ 25 أَْجلُِكْم. ِمْن أَلْزَُم ٱلَْجَسِد ِيف أَبَْقى أَْن َولَِكْن 24

ِعْنَدكُْم. أَيًْضا ُحُضوِري ِبَواِسطَِة ِيفَّ، يَُسوَع ٱلَْمِسيِح ِيف ٱفِْتَخاُركُْم
ِبَنْفٍس َمًعا ُمَجاِهِديَن َواِحٍد، ُروٍح ِيف تَثْبُتُوَن أَنَُّكْم أُُموَركُْم أَْسَمُع َغائِبًا كُْنُت أَْو َورَأَيْتُُكْم، ِجئُْت إَِذا َحتَّى ٱلَْمِسيِح، ِإلِنِْجيِل يَِحقُّ َ كَ ِعيُشوا فََقْط 27
لَُكْم ُوِهَب قَْد ِألَنَُّه 29 . ِ ٱ ِمَن َوَذلَِك فَلِلَْخَالِص، لَُكْم ا َوأَمَّ لِلَْهَالِك، بَيَِّنٌة لَُهْم ُهَو ٱلَِّذي ٱْألَْمُر ، َ ٱلُْمَقاِوِم ِمَن ٍء ِبَيشْ َ ِف ُمَخوَّ َ ْ َغ 28 ٱْإلِنِْجيِل، َاِن ِإلِ َواِحَدٍة

ِيفَّ. تَْسَمُعوَن وَٱْآلَن ِيفَّ، َرأَيْتُُموُه ٱلَِّذي َعيُْنُه ٱلِْجَهاُد لَُكُم إِْذ 30 ِألَْجلِِه. تَتَأَلَُّموا أَْن أَيًْضا بَْل فََقْط، ِبِه تُْؤِمُنوا أَْن َال ٱلَْمِسيِح ِألَْجِل

املسيح اتضاع

تَْفتَِكُروا َحتَّى فَرَِحي ُموا فَتَمِّ 2 َورَأْفٌَة، أَْحَشاٌء كَانَْت إِْن ٱلرُّوِح. ِيف َما َرشِكٌَة كَانَْت إِْن لِلَْمَحبَِّة. َما تَْسلِيٌَة كَانَْت إِْن ٱلَْمِسيِح. ِيف َما َوْعٌظ كَاَن فَِإْن أَفَْضَل12 ٱلْبَْعَض بَْعُضُكُم َ َحاِسِب ِبتََواُضعٍ، بَْل ِبُعْجٍب، أَْو ِبتََحزٍُّب َشيْئًا َال 3 َواِحًدا، َشيْئًا ُمْفتَِكِريَن َواِحَدٍة، ِبَنْفٍس َواِحَدٌة َمَحبٌَّة َولَُكْم َواِحًدا ِفْكرًا
أَيًْضا: يَُسوَع ٱلَْمِسيِح ِيف ٱلَِّذي ٱلِْفْكُر َهَذا ِفيُكْم فَلْيَُكْن 5 أَيًْضا. ِآلَخِريَن ُهَو َما إَِىل َواِحٍد كُلُّ بَْل لَِنْفِسِه، ُهَو َما إَِىل َواِحٍد كُلُّ تَْنظُُروا َال 4 أَنُْفِسِهْم. ِمْن
ٱلَْهيْئَِة ِيف ُوِجَد َوإِْذ 8 ٱلنَّاِس. ِشبِْه ِيف َصائِرًا َعبٍْد، ُصورََة آِخًذا نَْفَسُه، أَْخَىل لَِكنَُّه 7 . ِ ِ ُمَعاِدًال يَُكوَن أَْن ُخلَْسًة يَْحِسْب لَْم ، ِ ٱ ُصورَِة ِيف كَاَن إِْذ ٱلَِّذي 6
ْن ِممَّ ُركْبٍَة كُلُّ يَُسوَع ِبٱْسِم تَْجثَُو ْ َ لِ 10 ٱْسٍم، كُلِّ فَْوَق ً ٱْس َوأَْعطَاُه أَيًْضا، ُ ٱ رَفََّعُه لَِذلَِك 9 لِيِب. ٱلصَّ َمْوَت ٱلَْمْوَت، َحتَّى َوأَطَاَع نَْفَسُه، َوَضَع كَِإنَْساٍن،

ٱْآلِب. ِ ٱ لَِمْجِد ، رَبٌّ ُهَو ٱلَْمِسيَح يَُسوَع أَنَّ لَِساٍن كُلُّ َويَْعَرتَِف 11 ٱْألَرِْض، تَْحَت َوَمْن ٱْألَرِْض، َعَىل َوَمْن ِء، َ ٱلسَّ ِيف

العا يف أضيئوا

ُهَو َ ٱ ِألَنَّ 13 َورِْعَدٍة، ِبَخْوٍف َخَالَصُكْم ُِّموا َ ، ِ ِغيَا ِيف ِجدا ِبٱْألَْوَىل ٱْآلَن بَِل فََقْط، ُحُضوِري ِيف َ كَ لَيَْس ، ٍ ِح كُلَّ أَطَْعتُْم َ كَ ، ِ أَِحبَّا يَا إًِذا 12
ِيف َعيٍْب ِبَال ِ ِ أَْوَالًدا َوبَُسطَاَء، لَْوٍم، ِبَال تَُكونُوا ْ َ لِ 15 ُمَجاَدلٍَة، َوَال َدْمَدَمٍة ِبَال ٍء َيشْ كُلَّ اِفَْعلُوا 14 ٱلَْمَرسَِّة. أَْجِل ِمْن تَْعَملُوا َوأَْن تُِريُدوا أَْن ِفيُكْم ٱلَْعاِمُل
بَاِطًال. تَِعبُْت َوَال بَاِطًال أَْسَع لَْم ِّ ِبأَ ٱلَْمِسيِح، يَْوِم ِيف فِْتَخاِري ِ ٱلَْحيَاِة ِبَكلَِمِة َ ِك ُمتََمسِّ 16 ٱلَْعالَِم. ِيف كَأَنَْواٍر بَيَْنُهْم تُِضيئُوَن َوُملْتٍَو، ُمَعوٍَّج ِجيٍل َوَسِط
َمِعي. وَٱفْرَُحوا أَيًْضا وِريَن َمْرسُ أَنْتُْم كُونُوا َعيِْنِه َوِبَهَذا 18 . َ أَْجَمِع َمَعُكْم َوأَفَْرُح أَُرسُّ َوِخْدَمِتِه، َانُِكْم إِ َذِبيَحِة َعَىل أَيًْضا أَنَْسِكُب كُْنُت َوإِْن لَِكنَِّني 17

وأبفرودتس تيموثاوس

يَْهتَمُّ نَْفِيس ُ نَِظ آَخُر أََحٌد ِيل لَيَْس ِألَْن 20 أَْحَوالَُكْم. َعرَفُْت إَِذا نَْفِيس تَِطيَب ْ َ لِ تِيُموثَاُوَس يًعا َرسِ إِلَيُْكْم أُرِْسَل أَْن يَُسوَع ٱلرَّبِّ ِيف أَرُْجو ِّ أَ َعَىل 19
ِألَْجِل َمِعي َخَدَم أٍَب َمَع كََولٍَد أَنَُّه تَْعرِفُوَن فَأَنْتُْم ٱْخِتبَارُُه ا َوأَمَّ 22 ٱلَْمِسيِح. لِيَُسوَع ُهَو َما َال ِألَنُْفِسِهْم ُهَو َما يَطْلُبُوَن ٱلَْجِميُع إِِذ 21 ِبِإْخَالٍص، ِبأَْحَوالُِكْم
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إِلَيُْكْم أُرِْسَل أَْن زِِم ٱلالَّ ِمَن َحِسبُْت َولَِكنِّي 25 يًعا. َرسِ إِلَيُْكْم ِ َسآ أَيًْضا أَنَا ِّ أَ ِبٱلرَّبِّ َوأَثُِق 24 َحاًال. أَْحَواِيل أََرى َما أَوََّل أُرِْسلَُه أَْن أَرُْجو َهَذا 23 ٱْإلِنِْجيِل.
َمِريًضا. كَاَن أَنَُّه َسِمْعتُْم ِألَنَُّكْم َوَمْغُموًما، َجِميِعُكْم إَِىل ُمْشتَاقًا كَاَن إِْذ 26 لَِحاَجِتي. َوٱلَْخاِدَم َورَُسولَُكْم، َمِعي، َوٱلُْمتََجنَِّد َمِعي، َوٱلَْعاِمَل أَِخي، أَبَْفُروِدتَُس
إَِذا َحتَّى ُرسَْعٍة، ِبأَْوفَِر إِلَيُْكْم فَأَرَْسلْتُُه 28 ُحزٍْن. َعَىل ُحزٌْن ِيل يَُكوَن لِئَالَّ أَيًْضا يَّاَي إِ بَْل َوْحَدُه يَّاُه إِ َولَيَْس رَِحَمُه. َ ٱ لَِكنَّ ٱلَْمْوِت، ِمَن قَِريبًا َمرَِض فَِإنَُّه 27
ٱلَْمْوَت، قَارََب ٱلَْمِسيِح َعَمِل أَْجِل ِمْن ِألَنَُّه 30 ِعْنَدكُْم. ُمَكرًَّما ِمثْلُُه َولْيَُكْن فََرٍح، ِبُكلِّ ٱلرَّبِّ ِيف فَٱقْبَلُوُه 29 ُحزْنًا. أَقَلَّ أَنَا َوأَكُوُن أَيًْضا تَْفرَُحوَن َرأَيْتُُموُه

ِيل. ِخْدَمِتُكْم نُْقَصاَن يَْجُربَ ْ َ لِ ِبَنْفِسِه، ُمَخاِطرًا

الجسد عىل اتكال ال

ٱنْظُُروا . ِّ ٱلرشَّ فََعلََة ٱنْظُُروا ٱلِْكَالَب. اُنْظُُروا 2 َنٌة. ُمَؤمِّ فَِهَي لَُكْم ا َوأَمَّ ثَِقيلًَة، َعَيلَّ لَيَْسْت إِلَيُْكْم ٱْألُُموِر َهِذِه كِتَابَُة . ٱلرَّبِّ ِيف ٱفْرَُحوا ، ِ إِْخَو يَا ًا أَِخ أَيًْضا.13 ٱلَْجَسِد َعَىل أَتَِّكَل أَْن ِيل أَنَّ َمَع 4 ٱلَْجَسِد. َعَىل نَتَِّكُل َوَال يَُسوَع، ٱلَْمِسيِح ِيف َونَْفتَِخُر ِبٱلرُّوِح، َ ٱ نَْعبُُد ٱلَِّذيَن ٱلِْختَاَن، نَْحُن ِألَنََّنا 3 ٱلَْقطَْع.
ِمَن ٌّ ِ ِعْربَا ، َ ِبْنيَاِم ِسبِْط ِمْن إِْرسَائِيَل، ِجْنِس ِمْن ٱلثَّاِمِن، ٱلْيَْوِم ِيف َمْختُوٌن ٱلِْختَاِن ِجَهِة ِمْن 5 ِبٱْألَْوَىل. فَأَنَا ٱلَْجَسِد َعَىل يَتَِّكَل أَْن آَخُر َواِحٌد ظَنَّ إِْن

قَْد فََهَذا ِربًْحا، ِيل كَاَن َما لَِكْن 7 لَْوٍم. ِبَال ٱلنَّاُموِس: ِيف ٱلَِّذي ٱلِْربِّ ِجَهِة ِمْن ٱلَْكِنيَسِة. ُمْضطَِهُد َِة: ْ ٱلَْغ ِجَهِة ِمْن 6 . يِيسٌّ فَرِّ ٱلنَّاُموِس ِجَهِة ِمْن . َ ٱلِْعْربَانِيِّ
ٱْألَْشيَاِء، كُلَّ َخِرسُْت أَْجلِِه ِمْن ٱلَِّذي ، ِّ َر يَُسوَع ٱلَْمِسيِح َمْعرِفَِة فَْضِل أَْجِل ِمْن َخَسارًَة أَيًْضا ٍء َيشْ كُلَّ أَْحِسُب ِّ إِ بَْل 8 َخَسارًَة. ٱلَْمِسيِح أَْجِل ِمْن َحِسبْتُُه
ِألَْعرِفَُه، 10 َاِن. ِبٱْإلِ ِ ٱ ِمَن ٱلَِّذي ٱلِْربُّ ٱلَْمِسيِح، َاِن ِبِإ ٱلَِّذي بَِل ٱلنَّاُموِس، ِمَن ٱلَِّذي ِبرِّي ِيل َولَيَْس ِفيِه، َوأُوَجَد 9 ٱلَْمِسيَح، أَْربََح ْ َ لِ نَُفايًَة أَْحِسبَُها َوأَنَا

ٱْألَْمَواِت. ِقيَاَمِة إَِىل أَبْلُُغ لََعيلِّ 11 َْوتِِه، ِ ُمتََشبًِّها آَالِمِه، َوَرشِكََة ِقيَاَمِتِه، َة َوقُوَّ

الهدف نحو السعي

ِّ أَ نَْفِيس أَْحِسُب لَْسُت أَنَا ٱْإلِْخَوُة، أَيَُّها 13 يَُسوُع. ٱلَْمِسيُح أَيًْضا أَْدَركَِني ِألَْجلِِه ٱلَِّذي أُْدرُِك لََعيلِّ أَْسَعى َولَِكنِّي كَاِمًال، ِرصُْت أَْو نِلُْت قَْد ِّ أَ لَيَْس 12
ٱلَْمِسيِح ِيف ٱلُْعلْيَا ِ ٱ َدْعَوِة َجَعالَِة ِألَْجِل ٱلَْغرَِض نَْحَو أَْسَعى 14 اُم، قُدَّ ُهَو َما إَِىل َوأَْمتَدُّ َوَراُء ُهَو َما أَنَْىس أَنَا إِْذ َواِحًدا: َشيْئًا أَفَْعُل َولَِكنِّي أَْدَركُْت. قَْد
َذلَِك ِبَحَسِب فَلَْنْسلُْك أَْدَركَْناُه، قَْد َما ا َوأَمَّ 16 أَيًْضا. َهَذا لَُكْم َسيُْعلُِن ُ فَٱ ِبِخَالِفِه َشيْئًا ٱفْتََكرْتُْم َوإِِن ِمنَّا، َ ٱلَْكاِملِ َجِميُع َهَذا فَلْيَْفتَِكْر 15 يَُسوَع.

َعيَْنُه. َذلَِك َونَْفتَِكْر َعيِْنِه، ٱلَْقانُوِن
لَُكْم أَذْكُرُُهْم كُْنُت ْن ِممَّ ُوَن يَِس ِيَن كَِث ِألَنَّ 18 قُْدَوٌة. ِعْنَدكُْم نَْحُن َ كَ َهَكَذا ُوَن يَِس ٱلَِّذيَن َوَالِحظُوا ٱْإلِْخَوُة، أَيَُّها َمًعا ِ َ ُمتََمثِّلِ كُونُوا 17

ِيف يَْفتَِكُروَن ٱلَِّذيَن ِخْزِيِهِم، ِيف َوَمْجُدُهْم بَطُْنُهْم إِلَُهُهْم ٱلَِّذيَن ٱلَْهَالُك، نَِهايَتُُهُم ٱلَِّذيَن 19 ٱلَْمِسيِح، َصلِيِب أَْعَداُء َوُهْم بَاكِيًا، أَيًْضا أَذْكُرُُهْم وَٱْآلَن ِمرَاًرا،
لِيَُكوَن تََواُضِعَنا َجَسِد َشْكَل ُ ِّ َسيَُغ ٱلَِّذي 21 ٱلَْمِسيُح، يَُسوُع ٱلرَّبُّ ُهَو ُمَخلًِّصا نَْنتَِظُر أَيًْضا ِمْنَها ٱلَِّتي َواِت، َ ٱلسَّ ِيف ِهَي نَْحُن َتََنا ِس فَِإنَّ 20 ٱْألَرِْضيَّاِت.

ٍء. َيشْ كُلَّ لَِنْفِسِه يُْخِضَع أَْن ٱْسِتطَاَعِتِه َعَمِل ِبَحَسِب َمْجِدِه، َجَسِد ُصورَِة َعَىل
ٱْألَِحبَّاُء. أَيَُّها ٱلرَّبِّ ِيف َهَكَذا ٱثْبُتُوا َوإِكْلِيِيل، ُرسُوِري يَا إِلَيِْهْم، َوٱلُْمْشتَاَق ٱْألَِحبَّاَء، ِ إِْخَو يَا إًِذا 14

نصائح

ِ ْ ٱللَّتَ ِ ْ َهاتَ َساِعْد ٱلُْمْخلَِص، ِ ي َرشِ يَا أَيًْضا، أَنَْت أَْسأَلَُك نََعْم 3 . ٱلرَّبِّ ِيف َواِحًدا ِفْكرًا تَْفتَِكرَا أَْن ِسْنِتيِخي إَِىل َوأَطْلُُب أَفُوِديََة إَِىل أَطْلُُب 2
ٱلَْحيَاِة. ِسْفِر ِيف ُؤُهْم َ أَْس ٱلَِّذيَن َمِعي، َ ٱلَْعاِملِ َوبَاِقي أَيًْضا أَكْلِيَمْنُدَس َمَع ٱْإلِنِْجيِل، ِيف َمِعي َجاَهَدتَا

َالِة ِبٱلصَّ ٍء َيشْ كُلِّ ِيف بَْل ٍء، ِبَيشْ وا تَْهتَمُّ َال 6 قَِريٌب. اَلرَّبُّ ٱلنَّاِس. َجِميعِ ِعْنَد َمْعُروفًا ِحلُْمُكْم لِيَُكْن 5 ٱفْرَُحوا. أَيًْضا: َوأَقُوُل ، ٍ ِح كُلَّ ٱلرَّبِّ ِيف اِفْرَُحوا 4
يَُسوَع. ٱلَْمِسيِح ِيف َوأَفَْكاَركُْم قُلُوبَُكْم يَْحَفُظ َعْقٍل، كُلَّ يَُفوُق ٱلَِّذي ِ ٱ َوَسَالُم 7 . ِ ٱ لََدى ِطلْبَاتُُكْم لِتُْعلَْم ْكِر، ٱلشُّ َمَع َعاِء وَٱلدُّ

َوإِْن فَِضيلٌَة كَانَْت إِْن َحَسٌن، ِصيتُُه َما كُلُّ ، ُمِرسٌّ ُهَو َما كُلُّ طَاِهٌر، ُهَو َما كُلُّ َعاِدٌل، ُهَو َما كُلُّ َجلِيٌل، ُهَو َما كُلُّ ، َحقٌّ ُهَو َما كُلُّ ٱْإلِْخَوُة، أَيَُّها ًا أَِخ 8
َمَعُكْم. يَُكوُن َالِم ٱلسَّ َوإِلَُه ٱفَْعلُوا، فََهَذا ِيفَّ، َورَأَيْتُُموُه َوَسِمْعتُُموُه، َوتََسلَّْمتُُموُه، تََعلَّْمتُُموُه، َوَما 9 ٱفْتَِكُروا. َهِذِه فَِفي َمْدٌح، كَاَن

عطاياهم عىل الشكر

ِجَهِة ِمْن أَقُوُل ِّ أَ لَيَْس 11 فُرَْصٌة. لَُكْم تَُكْن لَْم َولَِكْن تَْعتَُنونَُه، كُْنتُْم ٱلَِّذي ِ ٱْعِتَناُؤكُْم َمرًَّة أَيًْضا أَزَْهَر قَْد ٱْآلَن ِألَنَُّكُم ِجدا ِبٱلرَّبِّ فَرِْحُت ِّ إِ ثُمَّ 10
أَْشبََع أَْن بُْت تََدرَّ قَْد ٱْألَْشيَاِء َجِميعِ َوِيف ٍء َيشْ كُلِّ ِيف أَْستَْفِضَل. أَْن أَيًْضا َوأَْعرُِف أَتَِّضَع أَْن أَْعرُِف 12 ِفيِه. أَنَا َا ِ ُمْكتَِفيًا أَكُوَن أَْن تََعلَّْمُت قَْد ِّ فَِإ ٱْحِتيَاٍج،
أَيًْضا َوأَنْتُْم 15 ِضيَقِتي. ِيف ٱْشَرتَكْتُْم إِِذ َحَسًنا فََعلْتُْم أَنَُّكْم َ ْ َغ 14 يِني. يَُقوِّ ٱلَِّذي ٱلَْمِسيِح ِيف ٍء َيشْ كُلَّ أَْستَِطيُع 13 أَنُْقَص. َوأَْن أَْستَْفِضَل َوأَْن أَُجوَع، َوأَْن

فَِإنَُّكْم 16 َوْحَدكُْم. أَنْتُْم إِالَّ وَٱْألَْخِذ ٱلَْعطَاِء ِحَساِب ِيف َواِحَدٌة كَِنيَسٌة تَُشارِكِْني لَْم َمِكُدونِيََّة، ِمْن َخرَْجُت َّ ٱْإلِنِْجيِل،لَ بََداَءِة ِيف أَنَُّه ٱلِْفيلِبِّيُّوَن أَيَُّها تَْعلَُموَن
ٍء َيشْ كُلَّ ٱْستَْوفَيُْت قَِد َولَِكنِّي 18 لِِحَساِبُكْم. ٱلُْمتََكاثَِر ٱلثََّمَر أَطْلُُب بَْل ٱلَْعِطيََّة، أَطْلُُب ِّ أَ لَيَْس 17 لَِحاَجِتي. ِ ْ َوَمرَّتَ َمرًَّة إَِيلَّ أَرَْسلْتُْم أَيًْضا ِ تََسالُونِي ِيف

كُلَّ إِلَِهي فَيَْمَألُ 19 . ِ ٱ ِعْنَد َمرِْضيًَّة َمْقبُولًَة َذِبيَحًة طَيِّبٍَة، َرائَِحٍة نَِسيَم ِعْنِدكُْم، ِمْن ٱلَِّتي ٱْألَْشيَاَء أَبَْفُروِدتَُس ِمْن قَِبلُْت إِْذ ٱْمتََألُْت قَِد َوٱْستَْفَضلُْت.
. َ آِم اِهِريَن. ٱلدَّ َدْهِر إَِىل ٱلَْمْجُد َوأَِبيَنا ِ ِ َو 20 يَُسوَع. ٱلَْمِسيِح ِيف ٱلَْمْجِد ِيف ِغَناُه ِبَحَسِب ٱْحِتيَاِجُكْم



4 ِفيلِبِّي أَْهِل إَِىل ٱلرَُّسوِل بُولَُس رَِسالَُة 3

ختامية تحيات

. قَيَْرصَ بَيِْت ِمْن ٱلَِّذيَن َ ِسيَّ َوَال َ يِس ٱلِْقدِّ َجِميُع َعلَيُْكْم يَُسلُِّم 22 َمِعي. ٱلَِّذيَن ٱْإلِْخَوُة َعلَيُْكُم يَُسلُِّم يَُسوَع. ٱلَْمِسيِح ِيف يٍس ِقدِّ كُلِّ َعَىل َسلُِّموا 21

. َ آِم َجِميِعُكْم. َمَع ٱلَْمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا نِْعَمُة 23
أَبَْفُروِدتَُس- يَِد َعَىل ُروِميَِة ِمْن ِفيلبيِّ أَْهِل إَِىل -كُِتبَْت
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