
ـونملِإلَى ف ولُسب نالَةُ مسالر 

  
 تحية

١نم :سوتَاويماَألخِ ت نمى، ويسيحِ عسبِيِل الْمي سونِ فجسالْم ولُسِإلَى. ب : ،ونملف ةمدي الْخنَا فيلمزبِيبِنَا وح
علَيكُم النِّعمةُ ٣. في الْجِهاد، وِإلَى الْمْؤمنين الَّذين يجتَمعون في دارِكوِإلَى اُألخْت َأبِفيةَ، وِإلَى َأرشيبِي زميلنَا ٢

 .والسالم من اِهللا َأبِينَا وعيسـى الْمسيحِ مولَانَا
 شكر ودعاء

٤ونملي فَأخ :التي صف كا َأذْكُرمنْدا عاِئمِإلَهِي د نَا ٥ي، َأنَا َأشْكُرديِلس كِإخْالصو كتبحم نع عمَألنِّي َأس
يننْؤميعِ الْممِلجى ويسي ٦. عيحِ الَّتسالْم كَاتركُلَّ ب فَتَخْتَبِر ،بِنَشَاط اآلخَرِين عانَك مِإيم تُشَارِك َأُل اَهللا َأنَأسو

 .فَرحني وتُشَجعني جِدا، َألنَّك َأرحتَ قُلُوب الْمْؤمنينِإن محبتَك يا َأخي، ت٧ُ. لَنَا
 أجل نافع يرجوه من

٨الزِم وا هَل ممتَع بَِأن كرآم قِّي َأنح نيحِ، فَمسي ِللْما َأنِّي َأنْتَمبِم ،نَنَا، ٩. ِلذَِلكيي بالَّت ةبحِل الْمَأج ننِّي ملَك
َأرجوك من َأجِل ١٠َأنَا بولُس الرجُل الْعجوز، واآلن مسجون في سبِيِل الْمسيحِ عيسـى، . ضلْتُ َأن َأرجوكفَ

، َأما اآلن فَهو نَافع فَهو في الْماضي كَان غَير نَافعٍ لَك١١. ابني نَافعٍ، الَّذي ولَدتُه في اِإليمانِ وَأنَا في السجنِ
اءولَى السِلي عو لَك.  

فَِإنِّي كُنْتُ ُأحب َأن يبقَى معي هنَا ِليخْدمني نيابةً عنْك وَأنَا ١٣. وَأنَا ُأرسلُه لَك وهو جزء من كياني١٢
لَكنِّي لَم َأرغَب في َأن َأعمَل شَيًئا بِغَيرِ موافَقَتك، ِلكَي ال تَكُون مجبرا في هذَا ١٤. مسجون في سبِيِل اِإلنْجِيِل

  .الْمعروف، بْل حر االخْتيارِ
١٥دِإلَى اَألب لَك كُونةً ِلييرةً قَصفَتْر قَكا فَارمبرْل١٦. وب ،دعا بيمف دببِيبٍال كَعكََأخٍ ح ،دبع نَل مَأفْض  . وفَه

  .بِالنِّسبة ِلي َأخي الْحبِيب، وكَم بِاَألولَى بِالنِّسبة لَك َأنْتَ؟ كَعبد حسب الْعالقَة الْبشَرِية، وكََأخٍ في الْمسيحِ
١٧حتُر و َأنجَأر ،ي شَرِيكَكنتَبِركُنْتَ تَع افَِإنيبِي َأنَا شَخْص بحا تُركَم بِه ١٨. ب ِإن َأو ،كِإلَي اءَأس كَان ِإنو

لَيع ذَِلك بسحا ،ءبِشَي ونًا لَكيدم نِّي١٩. كَانم قَّعوم انمذَا ضه :نيالد ددُأسس ولُسَأنَا ب . َأن ياعال دو
ِلذَِلك يا َأخي، َأرجوك َأن تَعمَل معي هذَا الْمعروفَ ِلوجه ٢٠. ك َأنْتَ مديون ِلي بِحياتك نَفْسهاَأذْكُر هنَا َأنَّ

وَأنَا عارِفٌ َأنَّك وَأنَا َأكْتُب لَك هذَا، َألن عنْدي ثقَةً َأنَّك ستُطيع، ٢١. ريح قَلْبِي كََأخٍ لَك في الْمسيحِ. الْمسيحِ
َأكْثَرو ها َأطْلُبُل متَفْعس.  

٢٢كُمتارِلزِي كُمنْدع رضفََأح ،كُماتلَواُهللا ص تَجِيبسي و َأنجكَانًا، َألنِّي َأرِلي م زهج ،نْكم هُأرِيد آخَر رَأم. 
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٢٣م ونجساسٍ الْمو فَرَأبكلَيع لِّمسـى، ييسيحِ عسِل الْمَأج ني م٢٤. ع اسيمدي وكتُررِسو قُسرم كَذَِلكو
ةمدي الْخالِئي فملُوقَا زو.  

٢٥كُموحر علَانَا مويحِ مسـى الْميسةُ عمعن .  
  


