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بِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح، اْلَعِتيِد أَْن َيِديَن األَْحَياَء َواألَْمَواَت، ِعْندَ  1 ِِ أََنا أَُناِشُدَك إًِذا أََماَم هللِا َوالرَّ ََُكوِت ِِ َوَم ُُوِر  : ُظ

ْر، ِعْظ ِبُكلِّ أََناٍة َوَتْعَِ اْكِرْز  2 ُِ ِخ، اْنَت  .يمٍ ِباْلَكََِمِة. اْعُكْف َعََى ذلَِك ِفي َوْقٍت ُمَناِسٍب َوَغْيِر ُمَناِسٍب. َوبِّ

ِة َيْجَمُعونَ  3 ُم اْلَخاصَّ ُِ َواِت َُ ِحيَح، َبْل َحَسَب َش ْعَِيَم الصَّ ِِ التَّ ُِ َسَيُكوُن َوْقٌت الَ َيْحَتِمَُوَن ِفي ُُْم، ألَنَّ ًة َمَساِمُع ُُْم ُمَعَِِّميَن ُمْسَتِحكَّ  لَ

، َوَيْنَحِرفُوَن إِلَى اْلُخَراَفاتِ  4 ُُْم َعِن اْلَحقِّ  .َفَيْصِرفُوَن َمَساِمَع

ْم ِخْدَمَتكَ  5 ِر. َتمِّ ا أَْنَت َفاْصُح ِفي ُكلِّ َشْيٍء. اْحَتِمِل اْلَمَشقَّاِت. اْعَمْل َعَمَل اْلُمَبشِّ  .َوأَمَّ

 .نِّي أََنا اآلَن أُْسَكُب َسِكيًبا، َوَوْقُت اْنِحالَلِي َقْد َحَضرَ َفإِ  6

ْعَي، َحِفْظُت اإلِيَماَن، 7 َُْت السَّ اَد اْلَحَسَن، أَْكَم َُ  َقْد َجاَهْدُت اْلِج

بُّ الدَّ  8 ُِ لِي ِفي ذلَِك اْلَيْوِم، الرَّ ُب َُ ، الَِّذي َي ُُوَرُِ أَْيًضاَوأَِخيًرا َقْد ُوِضَع لِي إِْكَِيُل اْلِبرِّ اُن اْلَعاِدُل، َولَْيَس لِي َفَقْط، َبْل لَِجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن ُظ  .يَّ

 َباِدْر أَْن َتِجيَء إِلَيَّ َسِريًعا، 9

 .ى َغالَِطيََّة، َوِتيُطَس إِلَى َدْلَماِطيَّةَ ألَنَّ ِديَماَس َقْد َتَرَكِني إِْذ أََحبَّ اْلَعالََم اْلَحاِضَر َوَذَهَب إِلَى َتَسالُوِنيِكي، َوِكِريْسِكيَس إِلَ  10

َِْخْدَمةِ  11 ُِ َناِفٌع لِي لِ  .لُوَقا َوْحَدُِ َمِعي. ُخْذ َمْرقَُس َوأَْحِضْرُِ َمَعَك ألَنَّ

ُِ إِلَى أََفُسسَ  12 َُْت ا ِتيِخيُكُس َفَقْد أَْرَس  .أَمَّ

ُِ ِفي َتُرواَس ِعْنَد كَ  13 َداَء الَِّذي َتَرْكُت قُوقَ اَلرِّ َما الرُّ  .اْرُبَس، أَْحِضْرُِ َمَتى ِجْئَت، َواْلُكُتَب أَْيًضا َوالَ ِسيَّ

14  ِِ بُّ َحَسَب أَْعَمالِ ِِ الرَّ َر لِي ُشُروًرا َكِثيَرًة. لُِيَجاِز َُ اُس أَْظ  .إِْسَكْنَدُر النَّحَّ

ُِ َقاَوَم أَْقَوالََنا  15 ُِ أَْنَت أَْيًضا، ألَنَّ اَفاْحَتِفْظ ِمْن  .ِجد ً

مْ  16 ُِ ِل لَْم َيْحُضْر أََحٌد َمِعي، َبِل اْلَجِميُع َتَرُكوِني. الَ ُيْحَسْب َعََْي  .ِفي اْحِتَجاِجي األَوَّ

انِي، لَِكْي ُتَتمَّ ِبي اْلِكَراَزةُ، َوَيْسَمَع َجِميُع األَُمِم، َفأُْنِقْذُت ِمْن فَ  17 بَّ َوَقَف َمِعي َوَقوَّ  .دِ ِم األَسَ َولِكنَّ الرَّ

ُِ اْلَمْجُد إِلَى دَ  18 . الَِّذي لَ َماِويِّ ِِ السَّ بُّ ِمْن ُكلِّ َعَمل َرِديٍء َوُيَخَُِّصِني لَِمََُكوِت ُهوِر. آِمينَ َوَسُيْنِقُذِني الرَّ  .ْهِر الدُّ

 .َسَِّْم َعََى ِفِرْسَكا َوأَِكيالَ َوَبْيِت أُِنيِسيفُوُرسَ  19

ُِ ِفي ِميَِيُتَس َمِريًضاأََراْسُتُس َبِقَي ِفي  20 ا ُتُروِفيُمُس َفَتَرْكُت  .ُكوِرْنُثوَس. َوأَمَّ

ُة َواإلِْخَوةُ جَ  21 ِديَّ ِِ َتاِء. ُيَسَُِّم َعََْيَك أَْفُبولُُس َوُبوِديُس َولِيُنُس َوَكالََف  .ِميًعاَباِدْر أَْن َتِجيَء َقْبَل الشِّ

بُّ َيُسوُع اْلَمِسيُح َمَع ُروِحَك.  22 ْعَمُة َمَعُكْم. آِمينَ اَلرَّ  .اَلنِّ

 


