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ساَلُة إَلى ِفيِلبِّي الرِّ

ِمْن ُبولَُس َوتِيُموثاُوَس، خاِدَميِّ الَمِسيِح َيُسوَع، 1 
الَمِسيِح  ِفي  سيَن  الُمَقدَّ المؤمنيَن  َجِميِع  اإلَى 
َيُسوَع، الّساِكِنيَن ِفي ِفيِلبِّي، َمَع الُمشِرِفيَن أ َوالُخّداِم 
ٍة. 2لَِتِحلَّ َعَليُكْم نِعَمٌة َوَسلاٌم  الُمَعيَِّنيَن لَِخَدماٍت خاصَّ

ِمَن اهلِل اأبِينا، َوِمْن َربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح.

َصالُة ُبوُلس
3اإنَِّني اأشُكُر اهلَل كُلَّما َتَذكَّرتُُكْم. 4َفاأنا اأذكُُركُْم ِفي 

كُلِّ َصَلواتِي بَِفَرٍح، 5لِ�أنَُّكْم شاَركُتْم ِفي نَشِر الِبشاَرِة 
ٌن ِمْن  آََن. 6َواأنا ُمَتَيقِّ ِل َيوٍم َقِبلُتموها فيِه َواإلَى ال� ِمْن اأوَّ
الَعَمِل  َهذا  َمَعُكْم  َبَداأ  الَِّذي  اهلَل  اأنَّ  الَحِقيَقِة:  َهِذِه 

ُمُه َحتَّى َعوَدِة الَمِسيِح َيُسوَع. الّصالِِح، َسُيَتمِّ
َِّني  أن 7َيِصحُّ لِْي اأْن اُأَفكَِّر ِفيُكْم َعَلى َهذا النَّحِو، لِ�

النِّعَمِة،  َهِذِه  ِفي  ُشَركائِي  َفاأنُتْم  َقلِبي.  ِفي  اأسَكنُتُكْم 
جِن، َوَكَذلَِك َواأنا اُأداِفُع َعِن الِبشاَرِة  آَن َواأنا ِفي السِّ ال�
َواُأَبرِهُنها. 8َواهلُل َيشَهُد اأنِّي اأِحنُّ اإلَيُكْم َحِنيناً نابِعاً ِمْن 

َقلِب الَمِسيِح َيُسوَع.
9َوَهِذِه ِهَي َصلاتِي:

   اأْن َتنُمَو َمَحبَُّتُكْم اأكَثَر َفاأكَثَر،
   َمْصحوَبًة بِالَمْعِرَفِة َوالَفْهِم الَعِميِق.
10  َفَتَتَمكَّنوا ِمْن َتمِييِز ما ُهَو اأفَضُل،  

   َوَتكونوا طاِهِريَن َوبِلا َعيٍب
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   ِعنَد َعوَدِة الَمِسيِح،

11  َوَمملوئيَن بِِثماِر الِبرِّ  
   الَّذي ِفي َيُسوَع الَمِسيِح

   لَِمجِد اهلِل َوَتسِبيِحِه.

الَمتاِعُب َوانِتشاُر الِبشاَرة
خَوُة، اأِريُد اأْن َتعَلُموا اأنَّ ما َحَدَث َمِعي  12اأيُّها ال�إ

اأدَّى اإلَى َمِزيٍد ِمَن انِتشاِر الِبشاَرِة. 13َفَقْد اأصَبَح َمعُروفاً 
َمسُجوٌن  اأنِّي  ُهنا  َوالَجِميُع  الَقْصِر  ُحّراِس  َجِميِع  َبيَن 
َع ُمعَظُم  أجِل الَمِسيِح. 14َوَفضلاً َعْن َذلَِك، َفَقْد َتَشجَّ لِ�
جِن. َوها ُهْم  خَوِة ِفي الرَّبِّ بَِسَبِب َكونِي ِفي السِّ ال�إ
اأنَّ  15َصِحيٌح  بِالَكِلَمِة.  الُمجاَهَرِة  ِفي  َجساَرًة  اأكَثُر 
ُر بِالَمِسيِح بِداِفِع لَفِت ال�نِتباِه َوالُمناَفَسِة.  َبعَضُهْم ُيَبشِّ
َهُؤل�ِء  ُر  16ُيَبشِّ بِِنيٍَّة صاِدَقٍة.  ُروَن  ُيَبشِّ اآَخِريَن  اأنَّ  َغيَر 
فاِع  لِلدِّ اأقاَمِني  اهلَل  اأنَّ  َيعِرفُوَن  َُّهْم  أن لِ� الَمَحبَِّة،  بِداِفِع 
روَن بِالَمِسيِح بِداِفٍع  آَخُروَن َفُيَبشِّ َعِن الِبشاَرِة. 17اأّما ال�
، ل� بِاإخلاٍص. َفُهْم اإنَّما َيُظنُّوَن اأنَُّهْم بَِهذا َيزيدوَن  اأنانِيٍّ

جِن. َمتاِعبي َواأنا ِفي السِّ
؟ ما َيُهمُّ ُهَو اأنَّ التَّبِشيَر بِالَمِسيِح َيِتمُّ  18َفماذا َيُهمُّ

بَِطِريَقٍة اأْو بِاُأخَرى، بِداِفٍع َسيٍِّئ اأْو ُمخِلٍص. َوبَِهذا اأنا 
ي اإلَى  اأفَرُح، َوَساأفَرُح اأيضاً. 19َفاأنا عالٌِم اأنَّ َهذا َسُيَؤدِّ
انِتصاِري ِمْن ِخلاِل َصَلواتُِكْم، َوُمسانََدِة ُروِح َيُسوَع 
َمَع َتَوقُِّعي َوَرجائِي  الَمِسيِح. 20َوَسَيُكوُن َهذا ُمَتواِفقاً 
أمُر  آَن، َوَكما ُهَو ال� بِاأنَِّني لَْن اأفَشَل ِفي َشيٍء. لَِكن ال�
دائِماً، َسَيَتَعظَُّم الَمِسيُح ِفي َجَسِدي َسواٌء اأِعشُت اأْم 
أنَّ الَمِسيَح  . َوَذلَِك بَِسَبِب ُمجاَهَرتِي بِالِبشاَرِة. 21لِ� ِمتُّ

ُهَو َحياتِي، َوالَموُت ِربٌح!
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ثِماَر  َساأَرى  الَجَسِد،  ِفي  َحياتِي  َواَصلُت  ذا  22َفاإ

َبيَن  ُمحتاٌر  23َفاأنا  اأختاُر.  اأيُُّهما  اأدِري  َفلا  َتَعِبي. 
َمَع  َواأكُوَن  الَحياَة  َهِذِه  اأتُرَك  اأْن  لَِي اشِتهاٌء  الَبِديَليِن: 
ُهنا  َبقائِي  24لَِكنَّ  لِي.  ِجّداً  اأفَضُل  َفَذلَِك  الَمسيِح، 
ِفي الَجَسِد ُهَو اأكَثَر نَفعاً لَُكْم. 25َوبِما اأنِّي ُمَتاأكٌِّد ِمْن 
نِّي َعَلى َيِقيٍن اأنِّي َساأبَقى ُهنا َمَعُكْم َواُأواِصُل  َهذا، َفاإ
ِمُكْم َوَفَرِحُكُم النّابِِع  الَعَمَل َمَعُكْم َجِميعاً ِمْن اأجِل َتَقدُّ
يماِن. 26َوبَِهذا َيزداُد افِتخاُركُْم بِي ِفي الَمِسيِح  ِمَن ال�إ

َيُسوَع ِعنَدما اأكُوُن َبيَنُكْم ِمْن َجِديٍد.
َحتَّى  الَمِسيِح.  بِِبشاَرِة  َتليُق  بَِطِريَقٍة  27َفِعيُشوا 

اإذا ِجئُت َوَراأيُتُكْم، َوَجْدتُُكم ثابِِتيَن ِفي ُروٍح واِحٍد، 
بِِه  تُناِدي  الَِّذي  يماِن  ال�إ اأجِل  ِمْن  َمعاً  َوُمناِضِليَن 
الِبشاَرُة. َوِفي ِغيابِي َعنُكْم، اُأِريُد اأْن اأسَمَع َهذا َعنُكْم 
اأيضاً. 28ل� اُأِريُد اأْن اأسَمَع اأنَّ ُخُصوَمُكْم نََجحوا ِفي 
َعَلى َهلاِكِهْم  َتخويِفُكْم، َبْل لَِتُكْن َشجاَعُتُكْم ُبرهاناً 
َُّه ِمْن اأجِل  أن َوَعَلى َخلاِصُكْم. َوَهذا كُلُُّه ِمَن اهلِل. 29لِ�
بِالَمِسيِح  يماِن  ال�إ امِتياَز  ل�  اهلُل،  اأعطاكُُم  الَمِسيِح، 
َفَحسُب، َبِل امِتياَز التَّاألُِّم ِمْن اأجِلِه اأيضاً. 30َفالَمعَرَكُة 
ِفيما  اأُخوُضها  َراأيُتُمونِي  الَِّتي  ِهَي  َتُخوُضونَها  الَِّتي 

آَن اأيضاً. َمَضى، َوَتسَمُعوَن اأنَِّني اأُخوُضها ال�

وا َبعُضُكْم ِبَبعض ِحُدوا َواهَتمُّ اتَّ

َفاإْن كاَن لَُكْم َتشِجيُع الَمِسيِح، َوَتعِزَيُة َمَحبَِّتِه، 2 
ُموا َفَرِحي  َوَشِرَكُة ُروِحِه، َوَحنانُُه َوَرحَمُتُه، 2َفَتمِّ
بِاأْن َتُكونوا اأيضاً ُمتَِّحديَن ِفي ِفكٍر واِحٍد َوَمَحبٍَّة واِحَدٍة، 
بَِنفٍس واِحَدٍة َوَقصٍد واِحٍد. 3َول� َتفَعلُوا َشيئاً بِداِفِع الَغيَرِة 
اأِو الُغُرورِ، َبْل َتواَضُعوا. َولَْيعَتِبْر َكلُّ واِحٍد اأخاُه اأفَضَل ِمْن 
ِة  نَفِسِه. 4َفلا َينَبغي اأْن َيهَتمَّ كُلُّ واِحٍد بَِمصالِِحِه الخاصَّ

آَخِريَن اأيضاً. َفَقْط، َبْل َينَبغَي اأْن ُيراِعَي َمصالَِح ال�

ِفْكُر الَمسيح
5  َينَبغْي اأْن َتَتَبنُّوا ِفكَر الَمِسيِح َيُسوَع نَفَسُه.  

6  َفَمْع اأنَّ َجوَهَرُه ُهَو َجوَهُر اهلِل،  
   لَْم َيعَتِبْر ُمساواَتُه هلِل امِتيازاً َيْغَتِنُمُه لَِنْفِسِه.

َد نَفَسُه ِمْن كُلِّ َشيٍء، 7  َبْل َجرَّ  

   اآِخذاً َطِبيَعَة َعبٍد،
   َفصاَر اإنساناً َكالَبَشِر.

8  َواإْذ صاَر ِفي َهيَئِة الَبَشِر،  
   َتواَضَع،

   َواأطاَع اهلَل َحتَّى اإلَى الَموِت،
ِليِب.    الَموِت َعَلى الصَّ

9  ِمْن اأجِل َذلَِك َرفََّعُه اهلُل اإلَى اأعَلى َمرتَِبٍة،  
   َواأعطاُه َذلَِك ال�سَم الَِّذي ُهَو َفوَق كُلِّ اْسٍم.

10  لَِكي َتسُجَد اإكراماً ل�سِم َيُسوَع كُلُّ   
الكائِناِت،

ماِء،    َسواٌء الَِّتي ِفي السَّ
أْرِض. أْرِض، اأْم َتحَت ال�    اأْم َعَلى ال�

11  َولَِكي ُيِقرَّ كُلُّ َفٍم اأنَّ َيُسوَع الَمِسيَح ُهَو   
، الرَّبُّ

َد اهلُل ال�آُب.    َفَيَتَمجَّ

ُكونُوا َكما ُيِريُدُكُم اهلل
ِعنَدما  تُطيُعونَني  كُنُتْم  َكما  أِحّباُء،  ال� اأيُّها  12اإذاً 

كُنُت َمَعُكْم، اُأِريُدكُْم اأْن تُطيُعوا اأكَثَر َواأنا َبِعيٌد َعنُكْم. 
َفضاِعُفوا ُجُهودكُْم بَِتوِقيٍر َوَخوٍف، لِلُوُصوِل بَِخلاِصُكْم 
راَدَة لَِعَمِل  اإلَى غاَيِتِه. 13َفاهلُل ُهَو الَِّذي َيَضُع ِفيُكُم ال�إ

َة لَِتحِقيِق َذلَِك. ما ُيرِضيِه، َوُيعِطيُكُم الُقوَّ
ٍر اأْو ُمجاَدلٍَة. 15َفِبَهذا  14اأنِْجُزوا َواِجباتُِكْم بِلا َتَذمُّ

َتظَهُروَن اأبِرياَء َواأنِقياَء، َوَتُكونُوَن اأبناًء هلِل بِلا َعيٍب ِفي 
َوَسِط ِجيٍل ُملَتٍو َوُمنَحِرٍف، َفُتضيُئوَن َبيَنُهْم َكُنُجوٍم ِفي 
ُموَن لَُهْم ِرسالََة  عالٍَم ُمظِلٍم. 16كُونُوا َكَذلَِك َواأنُتْم تَُقدِّ
اأنَّ  اأَرى  اإْذ  الَمِسيِح،  ِعْنَد َعوَدِة  بُِكْم  َفاأفَتِخَر  الَحياِة، 

َسعِيَي َوَتَعِبي َقْد اأثَمرا.
17َواإْن كُنُت اأنَسِكُب بِالِفعِل َكَتقِدَمٍة َمَع َذبِيَحِتُكْم 

نِّي اأفَرُح َواُأَسرُّ َمَعُكْم. 18َوَهذا  هلِل الَِّتي ِهَي اإيمانُُكْم، َفاإ
ما اأَتَوقَُّعُه ِمنُكْم اأيضاً: اأْن َتفَرُحوا َوتَُسرُّوا َمِعي.

أخباُر ِتيُموثاُوَس َوأَبفُروِدتس
اُأرِسَل  اأْن  َيُسوَع،  الرَّبُّ  اإْن شاَء  اأرُجو،  19لَِكنِّي 

بِاأخباِركُْم.  َع  اأَتَشجَّ َحتَّى  َسِريعاً،  اإلَيُكْم  تِيُموثاُوَس 
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تُجاَهُكْم،  َمشاِعِري  ُيشاِركُِني  الَِّذي  الَوِحيُد  20َفهَو 

وَن  َيهَتمُّ آَخِريَن  ال� 21َفُكلُّ  بِاإخلاٍص.  بَِخيِركُْم  َوَيهَتمُّ 
الَمِسيِح.  َيُسوَع  ِة، ل� بِما َيُخصُّ  بَِمصالِِحِهُم الخاصَّ
22َواأنُتْم َتعِرفُوَن اأنَُّه اأثَبَت َجداَرَتُه، َفَخَدَم َمِعي ِفي نَشِر 

اأْن  اأرُجو  23َفاأنا  اأبيِه.  َمَع  ال�بُن  َيخِدُم  َكما  الِبشاَرِة 
اُأرِسَلُه اإلَيُكْم حالَما اأعِرُف َكيَف َتِسيُر اُأُموِري. 24َواأنا 

واثٌِق اأنِّي اأنا اأيضاً، بَِعوِن الرَّبِّ َساأُزوُركُْم َسِريعاً.
اإلَيُكْم  اُأرِسَل  اأْن  ُروِريِّ  الضَّ ِمَن  اأنَّ  َراأيُت  25َوَقْد 

ِفي  َمِعي  َوُجنِديٌّ  َوَرِفيِقي  اأِخي  َفُهَو  ثانَِيًة،  اأبِفُروِدتَس 
لُِمساَعَدتِي.  اإلَيَّ  اأرَسلُتُموُه  الَِّذي  َوُهَو   . الرَّبِّ ِخدَمِة 
ال�شِتياِق  دائَِم  كاَن  َُّه  أن لِ� اإلَيُكْم  اُأرِسَلُه  اأْن  26َقرَّرُت 

اإلَيُكْم. َوَقْد َتضاَيَق ِجّداً لِ�أنَُّكْم َسِمْعُتْم اأنَُّه كاَن َمِريضاً. 
27َوَقْد كاَن َمِريضاً َحّقاً، َحتَّى اإنَُّه قاَرَب الَموَت. لَِكنَّ 

اهلَل َرَحَمُه، َبْل َوَرَحَمِني اأنا اأيضاً، َحتَّى ل� ازداَد ُحزناً 
َعَلى ُحزٍن. 28َوَهذا ما َجَعَلِني اأكَثَر َرغَبًة ِفي اإرسالِِه، 

َحتَّى اإذا َراأيُتُموُه َتفَرُحوَن ثانَِيًة، َوَيزوُل ُحزنِي.
بوا بِِه ِفي الرَّبِّ بُِسُروٍر َكِثيٍر، َواأكِرُموا َمْن ُهْم  29َفَرحِّ

ِمثلُُه. 30َفَقْد اأوَشَك اأْن َيُموَت ِمْن اأجِل َعَمِل الَمِسيِح. 
اأْن  بِاإمكانُِكْم  َيُكْن  لَْم  ما  َم  ُيَتمِّ لَِكي  بَِحياتِِه  َوخاَطَر 

ُموُه ِمْن ِخدَمٍة لِي. تَُتمِّ

الَمِسيُح ُهَو الغاَية

خَوُة، افَرُحوا ِفي 3  َوِفي الِختاِم اأقُوُل لَُكْم اأيُّها ال�إ
َر ما َسَبَق  . َواعَلُموا اأنَُّه ل� ُيزِعُجِني اأْن اُأَكرِّ الرَّبِّ

أماَن لَُكْم. اأْن َكَتبُتُه لَُكْم. َفَهذا َيضَمُن ال�
فاِعِلي  ِمْن  احَتِرُسوا  »الِكلاِب!« أ  ِمَن  2احَتِرُسوا 

رِّ! احَتِرُسوا ِمَن الُمطالِِبيَن بِالَقْطِع! ب 3َفَنحُن اأهُل  الشَّ
َّنا نَعُبُد اهلَل بُِروِحِه. َونَحُن نَفَتِخُر  أن ، لِ� الِختاِن الَحِقيِقيِّ
ُأُموِر الخاِرِجيَِّة. 4َمَع  بِالَمِسيِح َيُسوَع، َول� نَتَِّكُل َعَلى ال�
ُأُموِر  ال� َعَلى  ال�تِّكاَل  اأَردُت  لَْو  َكِثيَرًة  اأسباباً  لََديَّ  اأنَُّه 

برسالة  ينادون  الّذين  المعلمين  اإلى خطر  اإشارة  الكالب.  أ 2:3 

مع  قارن  اإَشْعياء 10:56.  انظر كتاب  الحقيقية.  للبشارة  مخالفة 
رؤيا يوَحنّا 15:22.

اإلى الِختان،  ب 2:3 الَقطع. اأي قطع جزٍء من الجسِم، اإشارًة 

على  بولس  استخدمها  الكامل،  القطع  تعني  هنا  الكلمة  اأّن  اإلّ� 
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الخاِرِجيَِّة. َفاإن َظنَّ اأَحٌد اأنَّ لََديِه اأَسباٌب لِلاتِّكاِل َعَلى 
، َفْلَيعَلْم اأنَّ لََديَّ اأكَثَر! ما ُهَو خاِرِجيٌّ

ِمْن  َواأنا  ُعمِري.  ِمْن  الثّاِمِن  الَيوِم  ِفي  5ُخِتنُت 

َوالَِديِن  ِمْن  ِعبرانِيٌّ  َبْنياِمْيَن.  َقِبيَلِة  ِمْن  اإسرائِيَل،  َبِني 
يِسّياً.  ِريَعِة، َفَقْد كُنُت ِفرِّ ِعبرانِيَّيِن. اأّما نَهِجي ِفي الشَّ
6اضَطَهدُت الَكِنيَسَة بَِسَبِب َغيَرتِي! َوكُنُت بِلا َملاَمٍة، 

ِريَعِة. َحَسَب َمقايِيِس الشَّ
آَن َخسارًة  7لَِكْن ما كاَن ُيْعَتَبُر ِرْبحاً لي، اأعَتِبُرُه ال�

َخساَرًة  َشيٍء  اأعَتِبُر كلَّ  اإنِّي  8َبْل  الَمسيِح.  اأجِل  ِمْن 
َيسوَع  الَمسيِح  لَِمعِرَفِة  الفائِِق  ال�ْمِتياِز  َمَع  بِالمقارنِة 
ربّي. لهذا َتخلَّيُت َعْن كُلِّ َشيٍء ِمْن اأجِلِه، َواأعَتِبُر كُلَّ 
َشيٍء نِفاَيًة لَِكي اأرَبَح الَمِسيَح، 9َواأكوَن فيِه، ُدوَن اأْن 
ِريَعِة، َبِل الِبرُّ  َيُكوَن لِي بِرِّي الخاصُّ الَمبِنيُّ َعَلى الشَّ
يماِن بِالَمِسيِح، الِبرُّ الَِّذي َمصَدُرُه اهلُل،  النّاتُِج َعِن ال�إ
يماُن. 10َفاأنا اُأِريُد اأْن اأعِرَف الَمِسيَح َواأخَتِبَر  َواأساُسُه ال�إ
َة ِقياَمِتِه، َواأشَتِرَك ِفي اآل�ِمِه، ماِضياً ِفي َطِريِقِه، َحتَّى  قُوَّ

أمواِت. اإلَى الَموِت، 11َعَلى َرجاِء الِقياَمِة ِمْن َبيِن ال�

عُي ِللُوُصوِل إَلى الَهَدف السَّ
اأنِّي  اأْو  َشيٍء،  كُلَّ  قُت  َحقَّ اإنِّي  اأقُوُل  ل�  12اأنا 

َوَصلُت اإلَى الَكماِل. لَِكنِّي اأْسَعى لِلُوُصوِل اإلَى الَهَدِف 
ل�  13َواأنا  اأجِلِه.  ِمْن  َيسوُع  الَمسيُح  اختاَرني  الَّذي 
اُأِصرُّ  لَِكنِّي  َبعُد،  َوَصْلُت  َقْد  اأنِّي  خَوُة  ال�إ اأيُّها  اأعَتِبُر، 
َم اإلَى  َعَلى َشيٍء واِحٍد: اأْن اأَضَع الماِضَي َورائِي، َواأَتَقدَّ
أماِم. 14اأْسَعى اإلَى َخطِّ النِّهاَيِة، لَِكي اأرَبَح الجائَِزَة  ال�
الَِّتي َدعانِي اهلُل اإليها َدْعَوًة ساِمَيًة ِفي الَمِسيِح َيُسوَع. 
15َفلَيَتَبنَّ النّاِضُجوَن ِمنّا َهذا الَموَقَف. َواإْن كاَن لَُكْم 

أمَر  َموِقٌف ُمخَتِلٌف، َفَسَيكِشُف اهلُل لَُكْم َحقيَقَة َهذا ال�
اأيضاً. 16اإنَّما َينَبِغي اأْن نُواِصَل اتِّباَع َذلَِك الَحقِّ الَِّذي 

اأدَركناُه.
آَخُروَن.  ال� َيفَعُل  َكما  بِي  اقَتُدوا  خَوُة،  ال�إ 17اأيُّها 

الَِّتي  الُقدَوِة  َوْفَق  َيِعيُشوَن  الَِّذيَن  اُأولَِئَك  اإلَى  َوانَتِبُهوا 
لَُكْم ِفينا. 18لََقْد َسَبَق اأْن اأخَبرتُُكْم ِمراراً َكِثيَرًة، َوها اأنا 
ِليِب.  ًة اُأْخَرى باِكياً، َعْن اأعداَء َكثيريَن لِلصَّ اُأخِبُركُْم َمرَّ
اإلَُهُهْم،  ِهَي  َفَشَهواتُُهْم  الَهلاُك.  ُهَو  َهُؤل�ِء  19َوَمِصيُر 
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َوُهْم َيفَتِخُروَن بِما َينَبغي اأْن َيخَجلُوا ِمنُه، َول� ُيَفكُِّروَن 
أْرِضّياِت. 20اأّما نَْحُن، َفَلنا ِجنسيٌَّة َسماويٌَّة،  اإلّ� ِفي ال�
ُهَو  ُمَخلٌِّص،  ماِء  السَّ ِمَن  َياأتَِينا  اأْن  اأيضاً  نَنَتِظُر  َونَحُن 
الرَّبُّ َيُسوُع الَمِسيُح. 21َوِحيَن َياأْتِي، َسُيَغيُِّر اأجساَدنا 
تِِه  بُِقوَّ َوَذلَِك  الَمِجيِد.  َجَسِدِه  ِمثَل  لَِتُكوَن  الُمَتواِضَعَة 

الَِّتي َيسَتِطيُع بِها اأْن ُيخِضَع كُلَّ َشيٍء لَُه.

َوصايا أِخيَرة

اأنُتْم 4  اإلَْيِهْم،  َواأشتاُق  اُأِحبُُّهْم  الَِّذيَن  اإْخَوتِي  َفيا 
اأيُّها  الرَّبِّ  ِفي  اثُبُتوا  َفخِري.  َوَمصَدُر  َسعاَدتِي 

آَن بِالِفعِل. أِحّباُء َكما َتْفَعلوَن ال� ال�
2اأنا اأُحثُّ اأفُوِديََّة َوَسنِتيِخي اأْن َتُكونا َعَلى اتِّفاٍق 

. 3َكما اأطلُُب ِمنَك يا َشِريِكَي الَوِفيَّ  َكاُأخَتيِن ِفي الرَّبِّ
ِفي  َمِعي  جاَهَدتا  اللََّتيِن  الَمراأَتيِن  هاَتيِن  تُساِعَد  اأْن 
الَمْكُتوَبُة  ُشَركائِي  َوباِقي  اأْكِليَمْنُدَس  َمَع  الِبشاَرِة  نَشِر 

اأسماُؤُهْم ِفي ِكتاِب الَحياِة.
4اْفَرُحواَ ِفي الرَّبِّ كُلَّ ِحيٍن، َواأقُولُُها ثانَِيًة: افَرُحوا! 

اأنَّ  َتَذكَُّروا  لُطِفُكْم.  َعْن  النّاِس  كُلُّ  َيشَهَد  اأْن  5اُأِريُد 

الرَّبَّ َقِريٌب. 6َفلا َتقَلُقوا، َبْل ِفي كُلِّ َظرٍف، اأعِلُنوا 
كِر. 7َفَسلاُم  الشُّ َمَع  َوالتََّضرُِّع  لاِة  بِالصَّ ِطلباتُِكْم،  هلِل 
اهلِل الَّذي َيفوُق كُلَّ َعقٍل، َسَيحَفُظ قُلُوَبُكْم َوُعُقولَُكْم 

ِفي َيُسوَع الَمِسيِح.
أِحّباُء، املاُأوا ُعُقولَُكْم بُِكلِّ ما  8َوِفي الِختاِم اأيُّها ال�

ُهَو َحقٌّ، َوكُلِّ ما ُهَو نَِبيٌل، َوكُلِّ ما ُهَو َقِويٌم، َوكُلِّ 
ما ُهَو طاِهٌر، َوكُلِّ ما ُهَو َجِميٌل، َوكُلِّ ما ُهَو َجِديٌر 
ُهَو َممُدوٌح.  ُهَو فاِضٌل، َوكُلِّ ما  بِالَمديِح، َوكُلِّ ما 
َوَتَسلَّمُتُموُه  َتَعلَّمُتُموُه،  ما  بُِكلِّ  دائِماً  9َواْعَملُوا 

لاِم  . َواهلُل الَِّذي ُهَو َمصَدُر السَّ َوَسِمعُتُموُه َوَراأيُتُموُه ِفيَّ
َيُكوُن َمَعُكْم.

ُبوُلُس َيشُكُر ُمؤِمِني ِفيِلبِّي
دتُُم  َجدَّ اأِخيراً  لِ�أنَُّكْم  الرَّبِّ  ِفي  َسِعدُت  10َكْم 

يَن بِي َعَلى  اهِتماَمُكْم بِي، َواأنا اأعِرُف اأنَُّكْم كُنُتْم ُمهَتمِّ
ظهاِر َذلَِك. 11َواأنا  واِم، لَِكْن لَْم َتسَنْح لَُكْم فُرَصٌة ل�إ الدَّ
ل� اأقُوُل َهذا َعْن حاَجٍة، َفَقْد َتَعلَّمُت اأْن اأكُوَن ُمكَتِفياً 
بِما ِعنِدي. 12َفاأنا اأعِرُف َكيَف اأِعيُش َوقَت الحاَجِة، 
َوَوقَت الَوفَرِة. َفِفي كُلِّ َوقٍت، َوِفي كُلِّ َظرٍف، َتَدرَّبُت 
اُأواِجَه  اأْن  13اأسَتِطيُع  َوالُجوِع.  َبِع  الشَّ ِفي  اأْرضى  اأْن 
اأنَُّكْم  14َغيَر  يِني.  ُيَقوِّ الَِّذي  بِالَمِسيِح  الظُُّروِف  كُلَّ 
ِضيِقي.  َوقِت  ِفي  سانَدتُُمونِي  ِحيَن  ُصنعاً  اأحَسنُتْم 
ِمْن  الَوِحيُدوَن  اأنَُّكُم  يُّوَن  الِفِليبِّ اأيُّها  َتعِرفُوَن  15َواأنُتْم 

الَعطاِء  َمساألَِة  ِفي  َمِعي  اشَتَركُتْم  الَِّذيَن  الَكنائِِس  َبيِن 
علاِن الِبشاَرِة  ُأولَى ل�إ أيّاِم ال� َوال�أخِذ. َوَقْد َبَداأ َهذا ُمنُذ ال�
ِفي  كُنُت  ِعنَدما  16َفَحتَّى  َمكُدونِيََّة.  غاَدرُت  ِعنَدما 
َعَلى  ُيِعيُنِني  ما  َمّراٍت  َة  ِعدَّ اإلَيَّ  اأرَسلُتْم  َتسالُونِيِكي، 
ِّي اأهَتمُّ بِالَعطايا، َبْل  أن َسداِد حاَجِتي. 17ل� اأقُوُل َهذا لِ�
بِح الُمضاِف اإلَى ِحسابُِكْم نَِتيَجَة َعطائُِكْم. 18اأّما  بِالرِّ
لََديَّ  اإْذ  َواأكَثَر.  كاِمَلًة  احِتياجاتِي  َسَددتُُم  َفَقْد  آَن  ال�
اأَبفُروِدْتَس  ِمْن  اسَتَلمُت  اإنِّي  َحيُث  اأحتاُج،  ِمّما  اأكَثُر 
الَعطايا الَِّتي اأرَسلُتُموها لِي. َوِهَي قُرباٌن، َذبِيَحٌة َمقُبولٌَة، 
َمرِضيٌَّة هلِل. 19َوَسَيُسدُّ اإلَِهي كُلَّ احِتياجاتُِكْم َحَسَب 

ِغناُه الَمِجيِد ِفي الَمِسيِح َيُسوَع.
آبِِديَن. اآِمين. لَِهنا َواأبِينا اإلَى اأَبِد ال� 20الَمجُد ل�إ

الَمِسيِح  ِفي  ٍس  ُمَقدَّ ُمؤِمٍن  كُلِّ  َعَلى  21َسلُِّموا 

22َوكُلُّ  َمِعي.  الَِّذيَن  خَوُة  ال�إ َعَليُكُم  ُيَسلُِّم  َيُسوَع. 
ًة الَّذيَن  ِسيَن ُهنا ُيَسلُِّموَن َعَليُكْم، خاصَّ الُمؤِمِنيَن الُمَقدَّ

ِمْن َبيِت الَقيَصِر.
23لَِتُكْن نِعَمُة َربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح َمَع كُلِّ واِحٍد 

ِمنُكْم.
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