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 2االصحاح  

ُه لَْم َيُكْن َباِطالً،1 َها اإلِْخَوةُ َتْعلَُموَن ُدُخولََنا إِلَْيُكْم أَنَّ ُكْم أَْنُتْم أَيُّ  ألَنَّ

 .َتْعلَُموَن، ِفي ِفيلِبِّي، َجاَهْرَنا ِفي إِلِهَنا أَْن ُنَكلَِّمُكْم ِبإِْنِجيِل هللِا، ِفي ِجَهاٍد َكِثيرٍ َبْل َبْعَد َما َتأَلَّْمَنا َقْبالً َوُبِغَي َعلَْيَنا َكَما  2

 ألَنَّ َوْعَظَنا لَْيَس َعْن َضالَل، َوالَ َعْن َدَنٍس، َوالَ ِبَمْكٍر، 3

ا ِمَن هللِا أَْن ُنْؤَتَمَن َعلَى اإلِْنِجيلِ  4 َنا ُنْرِضي النَّاَس َبِل هللاَ الَِّذي َيْخَتِبُر قُلُوَبَناَبْل َكَما اْسُتْحِسنَّ  .، هَكَذا َنَتَكلَُّم، الَ َكأَنَّ

َنا لَْم َنُكْن َقطُّ ِفي َكالَِم َتَملُّق َكَما َتْعلَُموَن، َوالَ ِفي ِعلَِّة َطَمٍع. هللَاُ َشاِهد   5  .َفإِنَّ

َنا َقاِدُروَن أَْن َنُكوَن ِفي َوَقاٍر َكُرُسِل اْلَمِسيحِ َوالَ َطلَْبَنا َمْجًدا ِمَن النَّاِس، الَ مِ  6  .ْنُكْم َوالَ ِمْن َغْيِرُكْم َمَع أَنَّ

ا ُمَتَرفِِّقيَن ِفي َوَسِطُكْم َكَما ُتَربِّي اْلُمْرِضَعُة أَْوالََدَها، 7  َبْل ُكنَّ

ا َنْرَضى أَْن ُنْعطِ  8 ا َحانِّيَن إِلَْيُكْم، ُكنَّ ُكْم ِصْرُتْم َمْحُبوِبيَن إِلَْيَناهَكَذا إِْذ ُكنَّ  .َيُكْم، الَ إِْنِجيَل هللِا َفَقْط َبْل أَْنفَُسَنا أَْيًضا، ألَنَّ

ا َنْكِرُز لَُكْم ِبإِْنِجيِل هللِا، َوَنْحُن َعا 9 َنا، إِْذ ُكنَّ َها اإلِْخَوةُ َتَعَبَنا َوَكدَّ ُكْم َتْذُكُروَن أَيُّ  .ا َكْي الَ ُنَثقَِّل َعلَى أََحٍد ِمْنُكمْ ِملُوَن لَْيالً َوَنَهارً َفإِنَّ

ا َبْيَنُكْم أَْنُتُم اْلُمْؤِمِنينَ  10 ، َوهللاُ، َكْيَف ِبَطَهاَرٍة َوِبِبّر َوِبالَ لَْوٍم ُكنَّ  .أَْنُتْم ُشُهود 

ا َنِعُظ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم َكاألَِب ألَْوالَِدِه، َوُنَشجِّ  11  ُعُكْم،َكَما َتْعلَُموَن َكْيَف ُكنَّ

 .َوُنْشِهُدُكْم لَِكْي َتْسلُُكوا َكَما َيِحقُّ ِهلِل الَِّذي َدَعاُكْم إِلَى َملَُكوِتِه َوَمْجِدهِ  12

ا َكلَِمَة َخَبٍر ِمَن هللاِ  13 ُكْم إِْذ َتَسلَّْمُتْم ِمنَّ ُموَها الَ َكَكلَِمِة أَُناٍس، َبْل َكَما ِهَي ِباْلَحِقيَقِة َكَكلَِمِة هللِا، ، َقِبْلتُ ِمْن أَْجِل ذلَِك َنْحُن أَْيًضا َنْشُكُر هللاَ ِبالَ اْنِقَطاٍع، ألَنَّ
 .الَِّتي َتْعَمُل أَْيًضا ِفيُكْم أَْنُتُم اْلُمْؤِمِنينَ 

ِة ِفي اْلمَ  14 لِيَن ِبَكَناِئِس هللِا الَِّتي ِهَي ِفي اْلَيُهوِديَّ َها اإلِْخَوةُ ِصْرُتْم ُمَتَمثِّ ُكْم أَيُّ ُكْم َتأَلَّْمُتْم أَْنُتْم أَْيًضا ِمْن أَْهِل َعِشيَرِتُكْم ِتْلَك اآلالََم َفإِنِّ ِسيِح َيُسوَع، ألَنَّ
 َعْيَنَها، َكَما ُهْم أَْيًضا ِمَن اْلَيُهوِد،

بَّ َيُسوَع َوأَْنِبَياَءُهْم، َواْضَطَهُدوَنا َنْحُن. 15  .َوُهْم َغْيُر ُمْرِضيَن ِهلِل َوأَْضَداد  لَِجِميِع النَّاسِ  الَِّذيَن َقَتلُوا الرَّ

ُموا َخَطاَياُهْم ُكلَّ ِحيٍن. َولِكْن َقْد أَدْ  16 َهاَيةِ َيْمَنُعوَنَنا َعْن أَْن ُنَكلَِّم األَُمَم لَِكْي َيْخلُُصوا، َحتَّى ُيَتمِّ  .َرَكُهُم اْلَغَضُب إِلَى النِّ

ا َنْحُن أَيُّهَ  17  .يٍر، أَْن َنَر  ُوُجوَهُكمْ ا اإلِْخَوةُ، َفإِْذ َقْد َفَقْدَناُكْم َزَماَن َساَعٍة، ِباْلَوْجِه الَ بِاْلَقْلِب، اْجَتَهْدَنا أَْكَثَر، ِباْشِتَهاٍء َكثِ َوأَمَّ

َما َعا أََنا ُبولَُس  لِذلَِك أََرْدَنا أَْن َنأِْتَي إِلَْيُكْم  18 َتْيِن. َوإِنَّ ًة َوَمرَّ ْيَطانُ َمرَّ  .َقَنا الشَّ

َنا َيُسوَع الْ  19  َمِسيِح ِفي َمِجيِئِه؟ألَْن َمْن ُهَو َرَجاُؤَنا َوَفَرُحَنا َوإِْكلِيُل اْفِتَخاِرَنا؟ أَْم لَْسُتْم أَْنُتْم أَْيًضا أََماَم َربِّ

ُكْم أَْنُتْم َمْجُدَنا َوَفَرُحَنا 20  .ألَنَّ

 


