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ساَلُة إَلى أَفُسس الرِّ

بَِحَسِب 1  َيُسوَع  الَمِسيِح  َرُسوِل  ُبولَُس  ِمْن 
ِس ِفي َمديَنِة  َمِشيَئِة اهلِل، اإلَى َشعِب اهلِل الُمَقدَّ
اأَفُسَس، َوالُمؤِمِنيَن الَِّذيَن ِفي الَمِسيِح َيُسوَع. 2لَِتُكْن 
َيُسوَع  الرَّبِّ  َوِمَن  اأبِينا  اهلِل  ِمَن  لاُم  َوالسَّ النِّعَمُة  لَُكُم 

الَمِسيِح.

ٌة ِفي الَمِسيح َبَركاٌت ُروِحيَّ
اأنَعَم  َفَقْد  َواأُبوُه.  الَمِسيِح  َيُسوَع  َربِّنا  اإلَُه  3َتباَرَك 

َعَلينا ِفي الَمِسيِح بُِكلِّ الَبَركاِت الرُّوِحيَِّة الَِّتي ِفي العالَِم 
. 4َفِفي الَمِسيِح، اختاَرنا اهلُل َقبَل َخلِق العالَِم،  ماِويِّ السَّ
لَنا،  َمَحبَِّتِه  َوبَِسَبِب  اأماَمُه.  ِسيَن َوطاِهِريَن  ُمَقدَّ لَِنُكوَن 
5اأراَد لَنا اأْن نَُكوَن اأبناَءُه بِالتََّبنِّي بَِيُسوَع الَمِسيِح، َوَذلَِك 

َوْفَق َمِشيَئِتِه الَِّتي ُسرَّ بِها، 6َولَِكي ُيحَمَد َعَلى نِعَمِتِه 
الَمِجيَدِة الَِّتي َميََّزنا بِها ِفي ابِنِه الَمحُبوِب.

ُغِفَرْت َخطايانا  َوبَِدِمِه  ِفداُؤنا،  َتمَّ  الَمِسيِح  7َفِفي 

لَنا  َفكانَْت  َعَلينا،  اأفاَضها  8الَِّتي  الَغِنيَِّة  نِعَمِتِه  بَِفضِل 
َفنا اهلُل بَِمِشيَئِتِه  َعِميقاً. 9َفَقْد َعرَّ ِحكَمًة كاِمَلًة َوَفهماً 
تِِه  َمَسرَّ َمَع  َيَتواَفُق  َوَهذا  ِفيما َمَضى.  ِسّراً  الَِّتي كانَْت 

الَِّتي َقَصَد اأْن ُيظِهَرها لَنا ِفي الَمِسيِح.
الَوقِت  ِفي  َيِتمُّ  الَِّذي  الُمَخطَُّط  ُهَو  10َفَهذا 

الُمناِسِب، َحيُث ُيجَمُع كُلُّ َشيٍء َمعاً ِفي الَمِسيِح: ما 
أْرِض. 11َوِفي الَمِسيِح اختاَرنا  ماِء َوما َعَلى ال� ِفي السَّ
اهلُل لَِنكوَن ِفي َشعِبِه َحَسَب َقصِدِه الّسابِِق، َفهَو ُينِجُز 
ُعنا  كُلَّ َشيٍء َحَسَب َمِشيَئِتِه الَحِكيَمِة. 12َوَهذا ُيَشجِّ
ِفي  َرجاَءنا  َوَضعنا  اأْن  َسَبَق  َكَيُهوٍد،  الَِّذيَن،  نَحُن 

ي اإلَى َمدِح َمجِدِه. الَمِسيِح َعَلى اأْن نَحيا َحياًة تَُؤدِّ
الَحِقيِقيََّة  اهلِل  ِرسالََة  َسِمْعُتْم  ِعنَدما  اأيضاً  13َواأنُتْم 

الَِّتي ِهَي بِشاَرُة َخلاِصُكْم، َواآَمنُتْم بِالَمِسيِح، َخَتَمُكُم 

اهلُل ِفي الَمِسيِح بَِختِم الرُّوِح الُقُدِس الَموُعوِد. 14َفالرُّوُح 
الُقُدُس ُهَو الَعرُبوُن الَِّذي َيضَمُن ُحُصولَنا َعَلى كُلِّ ما 
َشعَبُه،  نَحُن  كُلِّّياً،  اهلُل  َيفَتِدَينا  اأْن  اإلَى  اهلِل،  ِعنَد  لَنا 

َفُيَؤدِّي َذلَِك اإلَى َمدِح َمجِدِه.

َصالُة ُبوُلس
َوَعْن  َيُسوَع  بِالرَّبِّ  اإيمانُِكْم  َعْن  َسِمْعُت  15لََقْد 

َمَحبَِّتُكْم لُِكلِّ الُمؤِمِنيَن. 16لَِهذا لَْم اأَتَوقَّْف َعْن َتقِديِم 
َصَلواتِي.  ِفي  اأذكُُركُْم  ِعنَدما  اأجِلُكْم  ِمْن  هلِل  كِر  الشُّ
الَمِسيِح،  َيُسوَع  َربِّنا  اإلَُه  ُيعِطَيُكْم  اأْن  اُأَصلِّي  17َواأنا 

َمعِرَفِتِه  ِفي  علاِن  َوال�إ الِحْكَمِة  ُروَح  الَمِجيُد،  ال�آُب 
اأكَثَر َفاأكَثَر. 18َواُأَصلِّي اأْن َتنَفِتَح اأذهانُُكْم َوَتسَتِنيَر لَِكي 
َتعِرفُوا الرَّجاَء الَِّذي َيدُعوكُْم اإلَيِه، َوَمَدى ِغَنى الِميراِث 
الَمِجيِد الَِّذي َسُيعِطيِه لُِكلِّ َشعِبِه. 19َكما اُأَصلِّي اأْن 
تِِه الَِّتي ل� َمِثيَل لَها، َوالَِّتي َتعَمُل  تُدِركُوا َمَدى َعَظَمِة قُوَّ
الفائَِقِة  ِة  الُقوَّ نَفُس  َوِهَي  الُمؤِمِنيَن.  نَحُن  اأجِلنا  ِمْن 
الَِّتي اأظَهَرها 20ِعنَدما اأقاَم الَمِسيَح ِمْن َبيِن ال�أمواِت، 

ماِء. َواأجَلَسُه َعْن َيِميِنِه ِفي السَّ
ٍة  َوقُوَّ َوُسلَطٍة  َيُسوُع َفوَق كُلِّ حاِكٍم  َج  تُوِّ 21لََقْد 

َوِسياَدٍة َوكُلِّ اْسٍم َيحِمُل نُفوذاً، ل� ِفي الَعصِر الحاِضِر 
آتِي اأيضاً. 22َوَوَضَع اهلُل كُلَّ  َفَحسُب، َبْل ِفي الَعصِر ال�
َشيٍء َتحَت ُسلطاِن الَمِسيِح، َوَجَعَلُه َراأَْس كُلِّ َشيٍء 
أجِل الَكِنيَسِة، 23الَِّتي ِهَي َجَسُدُه الَمملُوُء بِِه. َوُهَو  لِ�

َيملاُأ كُلَّ نَقٍص ِفي كُلِّ ناِحَيٍة.

ِمَن الَموِت إَلى الَحياة

لََقْد كُنُتْم اأمواتاً بَِسَبِب ُذنُوبُِكْم َوَخطاياكُْم 2الَِّتي 2 
َسَلْكُتْم ِفيها ِفي الماِضي حيَن كُنُتْم َتتَِّبُعوَن ُطُرَق 
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الَهواِء،  ِفي  الرُّوِحيَِّة  الُقّواِت  َوَرئِيَس  يَرِة،  رِّ الشِّ العالَِم 
اأْن  ُيِريُدوَن  ل�  الَِّذيَن  ِفي  آَن  ال� َيعَمُل  الَِّذي  وَح  الرُّ
ُمخَتِلَفًة  َحياتُنا  َتُكْن  لَْم  الماِضي،  3َفِفي  اهلَل.  ُيِطيُعوا 
َعْن َحياتِِهْم. اإْذ كُنّا نُشِبُع َشَهواِت َطِبيَعِتنا الَجَسِديَِّة، 
ِعقاَب  نَسَتِحقُّ  َوكُنّا  َواأذهانِنا.  َطِبيَعِتنا  َرَغباِت  تابِِعيَن 
َوبِداِفٍع  الَغِنيَّ ِفي َرحَمِتِه،  اهلَل  آَخِريَن. 4لَِكنَّ  َكال� اهلِل 
ِمْن َمَحبَِّتِه الَعِظيَمِة الَِّتي اأَحبَّنا بِها، 5َوَبيَنما كُنّا اأمواتاً 
بَِسَبِب َخطايانا، اأعطانا اهلُل َحياًة َمَع الَمِسيِح. َفِبالنِّعَمِة 
اأنُتْم ُمَخلَُّصوَن. 6ثُمَّ اأقاَمنا َمَع الَمِسيِح، َواأجَلَسنا َمَعُه 
َّنا ِفي الَمِسيِح َيُسوَع. 7َوَذلَِك  أن ، لِ� ماِويِّ ِفي العالَِم السَّ
لَِكي ُيظَهَر ِفي كُلِّ الُعُصوِر القاِدَمِة ِغَنى نِعَمِتِه الَِّذي ل� 

َمِثيَل لَُه، النِّعَمِة الَِّتي َعبََّر َعنها ِفي الَمِسيِح َيُسوَع.
8َفِبالنِّعَمِة اأنُتْم ُمَخلَُّصوَن، لِ�أنَُّكْم اآَمنُتْم، َوَهذا كُلُُّه 

ل� َيعَتِمُد َعَليُكْم، َبْل ُهَو َعطيٌَّة ِمَن اهلِل. 9لَيَس ُمقابَِل 
10َفَنحُن  لِلافِتخاِر.  َمجاٌل  ُهناَك  َيُكوَن  لَِئّلا  ال�أعماِل 
لوِك  َعَمُل َيَدّي اهلِل الَِّذي َخَلَقنا ِفي الَمِسيِح َيُسوَع لِلسُّ

ماً. ها لَنا ُمَقدَّ في اأعماٍل صالَِحٍة اأَعدَّ

واِحٌد ِفي الَمِسيح
 ، َيُهوِديٍّ َغيِر  اأصٍل  ِمْن  ُولِْدتُْم  اأنَُّكْم  11َفاذكُُروا 

ِختاٌن  َوُهَو  الِختاِن،«  »اأهَل  وَن  الَمدُعوُّ الَيُهوُد  َفكاَن 
ونَُكْم: »الَّلاَمخُتونِيَن!«  َمصُنوٌع بِالَيِد ِفي الَجَسِد، ُيَسمُّ
لَْم َتُكونُوا لِلَمِسيِح.  اأنَُّكْم ِفي َذلَِك الَوقِت  12اذكُُروا 

ُغَرباَء  كُنُتْم  َبْل  اهلِل،  َشعِب  ِمْن  َمعُدوِديَن  َغيَر  كُنُتْم 
َهذا  ِفي  ِعشُتْم  اهلِل.  َوعَد  ُن  َتَتْضمَّ الَِّتي  الُعُهوِد  َعِن 
الَِّذيَن  13اأنُتُم  اهلِل.  ُدوِن  َوِمْن  َرجاٍء  ُدوِن  ِمْن  العالَِم 
ِفي  آَن  ال� ِصرتُُم  َمَضى،  ِفيما  اهلِل  َعِن  َبِعيِديَن  كُنُتْم 
الَِّذي  َسلاُمنا،  14َفُهَو  بَِدِمِه.  َقِريِبيَن  َيُسوَع،  الَمِسيِح 
َد الَيُهوَد َوَغيَر الَيُهوِد، َبعَد اأْن َهَدَم بَِجَسِدِه الحاِجَز  َوحَّ
ِريَعَة  الفاِصَل َبيَنُهما، 15َوهَو حاِجُز الَعداَوة. ُمْبِطلاً الشَّ
ِفي  َفَيخِلَق  َسلاماً  َق  ُيَحقِّ لَِكي  َواأنِظَمِتها،  بَِقوانِيِنها 
نَفِسِه َشعباً واِحداً َجِديداً ِمَن الَطَرفيِن، 16َوُيصالُِحُهما 
ِليِب الَّذي  ِفي َجَسٍد واِحٍد، َوُيصالُِحُهما َمَع اهلِل بِالصَّ
لاِم، اأنُتُم  َركُْم بِِبشاَرِة السَّ َقَتَل بِِه الَعداَوَة. 17َفجاَء َوَبشَّ

الَبِعيِديَن َعِن اهلِل َواُأولَِئَك الَقِريِبيَن.

آِب  18َفِفي الَمِسيِح نَقِدُر ِكلانا اأْن نَقَتِرَب ِمَن ال�

بِالرُّوِح الواِحِد. 19َفَلْم َتُعوُدوا ُغَرباَء َوَبِعيِديَن، َبْل اأنُتْم 
عائَِلِتِه.  َواأعضاِء  َمَلُكوتِِه  ِفي  اهلِل  َشعِب  َمَع  ُمواِطُنوَن 
اأّما  أنِبياِء.  َوال� ُسِل  الرُّ اأساِس  َعَلى  َمبِنيٌّ  بِناٌء  20َواأنُتْم 

َحَجُر الّزاِوَيِة َفُهَو الَمِسيُح َيُسوَع نَفُسُه. 21َوُهَو الَِّذي 
َهيَكلاً  َوُيصِبَح  لَِيرَتِفَع  َمعاً،  ُمَتماِسكاً  الِبناَء  َيجَعُل 
َمَع  َمبِنيُّوَن  اأنُتْم  الَمِسيِح،  22َوِفي   . لِلرَّبِّ ساً  ُمَقدَّ

آَخِريَن َمْسَكناً َيسُكُن ِفيِه اهلُل بِالرُّوِح. ال�

ِخدَمُة ُبوُلَس ِلَغيِر الَيُهود

ِخدَمِة 3  َسِجيُن  ُبولُُس  اأنا  نِّي  َفاإ َهذا،  بَِسَبِب 
الَيُهوِد.  َغيَر  اأنُتْم  لَِمنَفَعِتُكْم  َيُسوَع  الَمِسيِح 
اهلُل  اأوَكَلها  الَِّتي  الِخدَمِة  َعِن  َسِمْعُتْم  اأنَُّكْم  ُبدَّ  2َول� 

ِفي نِعَمِتِه اإلَيَّ ِمْن اأجِل َمنَفَعِتُكْم. 3َوَتعِرفُوَن اأيضاً اأنَّ 
سابِقاً  اإلَيُكْم  َكَتْبُت  َكما  َمِشيَئِتِه،  ِسرَّ  لِي  اأعَلَن  اهلَل 
َمَدى  َسُتدِركُوَن  َكَتبُت،  ما  َقَراأْتُْم  ذا  4َفاإ باخِتصاٍر. 
ُيعَلْن  لَْم  ِسرٌّ  5َوُهَو  الَمِسيِح.  بِِسرِّ  َرَة  الُمَتَبصِّ َمعِرَفِتي 
لَِبَشٍر ِفي ال�أجياِل الّسابَِقِة، بِالطَِّريَقِة الَِّتي اأعَلَنُه اهلُل بِها 
َغيَر  اأنَّ  6َوهَو  يِسيَن.  الِقدِّ َواأنِبيائِِه  لُِرُسِلِه  بِالرُّوِح  آَن  ال�
الَيُهوِد ُهْم ُشَركاٌء ِفي الِميراِث َمَع الَيُهوِد، َواأعضاٌء ِفي 
َجَسٍد واِحٍد، َوُشَركاٌء ِفي نَواِل الَوعِد الَِّذي ِفي بِشاَرِة 
الَمِسيِح، 7الَّتي ِصرُت اأنا َمسُؤول�ً َعْن اإعلانِها. َوَهذا 
بَِعَمِل  اإيّاها  اأعطانِي  الَِّتي  اهلِل  نِعَمِة  َعِطيَِّة  بَِفضِل  كُلُُّه 
اأعطانِي  اهلَل  اأنَّ  اإلّ�  الُمؤِمِنيَن،  اأَقلُّ  اأنَِّني  8َفَمَع  تِِه.  قُوَّ
َر َغيَر الَيُهوِد بِِغَنى الَمِسيِح الَِّذي ل�  ُأَبشِّ َهِذِه النِّعَمَة لِ�
لِلَجِميِع  َح  اُأَوضِّ اأْن  اإلَيَّ  اأوَكَل  9َوَقْد  َتَخيُّلُُه.  ُيْمِكُن 
َمِن ِفي اهلِل خالِِق  ُه الَِّذي كاَن َمكُتوماً ُمنُذ َبدِء الزَّ ِسرَّ

كُلِّ ال�أشياِء.
اإعلاناً  َتُكوَن  اأْن  لِلَكِنيَسِة  ُيِريُد  َفاهلُل  آَن،  ال� 10اأّما 

ماِوّي َعْن ِحكَمِة اهلِل  لِلرَُّؤساِء َوالُقّواِت ِفي العالَِم السَّ
َقُه ِفي  أَزلِيِّ الَِّذي َحقَّ َدِة الُوُجوِه، 11َوْفقاً لَِقصِدِه ال� ُمَتَعدِّ
بِِه،  يماِن  َوبِال�إ الَمِسيِح،  َربِّنا. 12َفِفي  َيُسوَع  الَمِسيِح 
ُخوِل اإلَى َحضَرِة اهلِل بُِجراأٍة َوثَِقٍة. 13لَِهذا  لَنا امِتياُز الدُّ
اُأَصلِّي األّ� َتجَعلُوا الِمَحَن الَِّتي اأُمرُّ بِها ِمْن اأجِلُكْم تَُثبُِّط 

َعزائَِمُكْم، َفِهَي َمصَدُر اإكراٍم لَُكْم!
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ُة الَمِسيح َمَحبَّ
14لَِذلَِك اأرَكُع َعَلى ٌركَبَتيَّ لِلاآِب، 15الَِّذي َتنَتِمي 

أْرِض. 16َواأساألُُه، َحَسَب  ماِء َوال� ٍة ِفي السَّ اُأمَّ اإلَيِه كُلُّ 
بُِروِحِه.  الّداِخِل  ِمَن  ٍة  بِِشدَّ َيُكْم  ُيَقوِّ اأْن  الَمِجيِد،  ِغناُه 
ُخ  يماِن َبيَنما َتَتَرسَّ 17َواأْن َيسُكَن الَمِسيُح ِفي قُلُوبُِكْم بِال�إ

لَُكْم  َتُكوَن  18لَِكي  الَمَحبَِّة.  ِفي  َواُأُسُسُكْم  ُجُذوُركُْم 
الَمِسيِح  َمَحبَِّة  اسِتيعاِب  َعَلى  الُقدَرُة  الُمؤِمِنيَن  َولُِكلِّ 
ِفي كُلِّ اأْبعاِدها: َعرضاً َوُطول�ً َوُعلُّواً َوُعمقاً. 19َواأَصلِّي 
اأْن َتعِرفُوا َقدَر ما ُيمِكُنُكْم ِمْن َمَحبَِّة الَمِسيِح الَِّتي َتُفوُق 
كُلَّ َمعِرَفٍة، لَِكي َتمَتِلُئوا بِاهلِل ِفي كُلِّ ِملِئِه. 20َواهلُل قاِدٌر 
ِة  اأْن َيفَعَل اأكَثَر ِجّداً ِمّما نَطلُُب اأْو نََتَخيَُّل، َحَسَب ِشدَّ
تِِه العاِمَلِة ِفينا. 21لَُه الَمجُد ِفي الَكِنيَسِة َوِفي الَمِسيِح  قُوَّ

آبِِديَن. اآِمين. َيُسوَع اإلَى كُلِّ ال�أجياِل، َواإلَى اأَبِد ال�

 4 ، أِسيُر ِمْن اأجِل الرَّبِّ ِفي ُضوِء َهذا، اأُحثُُّكْم اأنا الِ�
ْيُتُموها ِمَن  عَوِة الَِّتي َتَلقَّ اأْن َتسلُُكوا َكما َيِليُق بِالدَّ
َوَصبراً،  َوَوداَعًة  َتواُضعاً  اهلِل. 2اأظِهُروا ِفي كُلِّ َظرٍف 
ُمحَتِمِليَن َبعُضُكْم َبعضاً ِفي الَمَحبَِّة. 3ل� َتبَخلُوا بِاأيِّ 
وُح  الرُّ َيصَنُعها  الَِّتي  الِوحَدِة  َعَلى  لِلُمحاَفَظِة  ُجهٍد 
واِحٌد  َجَسٌد  ُيوَجُد  4اإْذ  َمعاً.  َيربُِطُكْم  الَِّذي  لاِم  بِالسَّ
َوُروٌح واِحٌد، َكما ُدِعيُتْم اأيضاً ِفي َرجاٍء واِحٍد ِعنَدما 
ُدِعيُتْم. 5ُيوَجُد َربٌّ واِحٌد، َواإيماٌن واِحٌد، َوَمعُموِديٌَّة 
، َوُهَو َسيُِّد  واِحَدٌة. 6ُيوَجُد اإلٌَه واِحٌد َواآٌب واِحٌد لِلُكلِّ

. ، َوهَو ِفي الُكلِّ ، َويسَتخِدُم الُكلَّ الُكلِّ
بِالِمقياِس  َموِهَبًة  ِمنّا  واِحٍد  لُِكلِّ  اُأعِطَيْت  7َوَقْد 

الَِّذي َيشاُؤُه الَمِسيُح. 8لَِهذا َيُقوُل الِكتاُب:

  » ِعنَدما َصِعَد اإلَى ال�أعالِي،
   َسَبى َغنيَمًة،

المزمور 18:68    َواأعَطى النّاَس َعطايا.«  

األ�  »َصِعَد«؟  بَِقولِِه  الِكتاُب  َيعِنيِه  الَِّذي  9َفما 

فَلى؟  أْرِضيَِّة السُّ َيعِني َهذا اأيضاً اأنَُّه نََزَل اإلَى الَمناِطِق ال�
كُلِّ  ِمْن  اأعَلى  َصِعَد  الَِّذي  ذاتُُه  ُهَو  نََزَل  10َفالَِّذي 

ماواِت، لَِكْي َيملاأ كُلَّ َشيٍء. 11َوُهَو نَفُسُه اأعَطى  السَّ
اأنِبياَء،  َواآَخِريَن  ُرُسلاً،  َيُكونُوا  اأْن  الُمؤِمنيَن  َبعَض 

ِريَن، َواآَخِريَن ُرعاًة ُمَعلِِّميَن. 12َوَقْد اأعَطى  َواآَخِريَن ُمَبشِّ
ِمْن  الِخدَمِة  لَِعَمِل  الُمؤِمِنيَن  ُيِعدَّ  لَِكي  الَمواِهَب  َهِذِه 
َد َجِميعاً ِفي  اأجِل بِناِء َجَسِد الَمِسيِح، 13اإلَى اأْن نََتَوحَّ
اإيمانِنا َوِفي َمعِرَفِتنا باْبِن اهلِل، َونَنُضَج ِفي كُلِّ َشيٍء اإلَى 

اأْن نَِصَل اإلَى ِشبِه الَمِسيِح الكاِمِل.
اأطفال�ً  َبْعُد  ِفيما  نَُكوَن  ل�  اأْن  أرُجو  ل� 14َواإنَِّني 

نَنَجِرُف َمَع كُلِّ نَوٍع ِمَن التَّعالِيِم الَِّتي َياأْتِي بِها اُأناٌس 
15َبْل  الُمخاِدَعِة.  لَِمصائِِدِهُم  َفِريَسًة  َونََقُع  ماِكروَن، 
َينَبغي اأْن نََتَكلََّم بِالَحقِّ ِفي الَمَحبَِّة، َونَنُمو لَِنُكوَن ِمثَل 
اأُْس. 16َوالَجَسُد  الَمِسيِح ِفي كُلِّ َشيٍء. َفالَمِسيُح ُهَو الرَّ
كُلُُّه ُمعَتِمٌد َعَليِه، َوُهَو ُمتَِّصٌل َبعُضُه بَِبعٍض َوُمَتماِسٌك 
بَِمفاِصَل. َوِحيَن َيُقوُم كُلُّ ُجزٍء بَِوِظيَفِتِه، َفاإنَّ الَجَسَد 

كُلُُّه َينُمو، َوَيبِني نَفَسُه ِفي الَمَحبَِّة.

ُلوُك الَمِسيِحّي السُّ
ل�   : الرَّبِّ اْسِم  بُِسلطاِن  َهذا  لَُكْم  17اأقُوُل 

َتسلُُكوا َكما َيسلُُك َغيُر الُمؤِمِنيَن بِاأفكاِرِهُم الَعِقيَمِة. 
18َفاأفكاُرُهْم ُمظِلَمٌة، َوُهْم ُمنَفِصلُوَن َعِن الَحياِة النّابَِعِة 

َصوتِِه.  َمَع  َتجاُوبِِهْم  َوَعَدِم  َجهِلِهْم  بَِسَبِب  اهلِل  ِمَن 
راَدتِِهْم َوراَء  19َفَقُدوا اإحساَسُهْم بِالَخَجِل، َوانَجَرفُوا بِاإ

ٍظ.  يَِّة َوُمماَرَسِة كُلِّ نَجاَسٍة ُدوَن َتَحفُّ َهواِت الِحسِّ الشَّ
20اأّما اأنُتْم َفَلْم َتَتَعلَُّموا الَمِسيَح َهَكذا. 21لََقْد َسِمْعُتْم 

َعنُه َوَتَعلَّمُتُم الَحقَّ ِفيِه، َكما ُهَو ِفي َيُسوَع.
22اأّما بِالنِّسَبِة ل�ُأسلُوِب َحياتُِكُم الَقِديِم، َفَقْد ُعلِّمُتْم 

َغباُت  اأْن َتَتَخلَُّصوا ِمَن الّذاِت الَقِديَمِة الَِّتي تُفِسُدها الرَّ
َوُروحاً.  ِفكراً  ُدوا  َتَتَجدَّ َتَعلَّْمُتْم،  23َوَكما  الخاِدَعُة. 
24َواُأوِصيُتْم بِاأْن َتلِبُسوا الّذاَت الَجِديَدَة الَمخلُوَقَة َعَلى 

 . َشَبِه اهلِل ِفي ُحبِّها لِلِبرِّ َوالَقداَسِة، النّابَِعيِن ِمَن الَحقِّ
اأْن  واِحٍد  كُلِّ  َفَعَلى  الَكِذِب!  لِساِن  ِمْن  25َفَتَخلَُّصوا 

َّنا كُلُّنا اأعضاٌء ِفي َجَسٍد  أن آَخِريَن، لِ� َيُكوَن صاِدقاً َمَع ال�
واِحٍد.

َول�  الَخِطيَِّة.  اإلَى  َيُجرَّكُْم  َغَضَبُكْم  َتجَعلُوا  26ل� 

اإبِليَس َمجال�ً. 28لَِيُكفَّ  َتناُموا غاِضِبيَن. 27ل� تُعُطوا 
ناِفعاً  ِرَقِة، َبْل لَِيتَعْب َوَيعَمْل َعَملاً  َمْن َيسِرُق َعِن السَّ

بَِيَدْيِه، لَِكي َيكوَن لَديِه ما ُيعطيِه للاآَخريَن.
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29ل� َتخُرْج َكِلماٌت َغيُر ل�ئَِقٍة ِمْن اأفواِهُكْم، َبْل 

آَخِريَن، َحَسَب الحاَجِة، َولِفائَِدِة  َفَقْط ما َيصلُُح لِِبناِء ال�
وِس،  الُقدُّ اهلِل  ُروِح  اإحزاَن  تُواِصلُوا  30َول�  الّساِمِعيَن. 
الِفداِء  َيوِم  َحتَّى  هلِل  َمملُوِكيَن  ُخِتمُتْم  بِِه  الَِّذي  َفُهَو 
َوَسَخٍط  َمراَرٍة  كُلَّ  داِخِلُكْم  ِمْن  31انَزُعوا   . النِّهائِيِّ
لَُطفاَء  32كُونُوا  ُخْبٍث.  َوكُلَّ  َواإهانٍَة  َوِصياٍح  َوَغَضٍب 
لُِمساَمَحِة  يَن  ُمسَتِعدِّ َبعٍض،  نَحَو  َبعُضُكْم  َوَشُفوِقيَن 

آَخريَن، َكما ساَمَحُكُم اهلُل اأيضاً ِفي الَمِسيِح. ال�

بِِه. 5  َتَمثَّلُوا  الَمحُبوُبوَن،  اهلِل  اأبناُء  اأنَُّكْم  بِما 
َوَبَذَل  الَمِسيُح  اأَحبَّنا  َكما  بِالَمَحبَِّة  2َواسلُُكوا 

نَفَسُه ِمْن اأجِلنا َتقِدَمًة َوَذبِيَحًة ُمرِضَيًة هلِل.
النَّجاَسِة  اأشكاِل  َوكُلُّ  نا  الزِّ َبيَنُكُم  ُيذَكُر  3َول� 

4َوَكَذلَِك  ِسيَن.  الُمَقدَّ بِالُمؤِمِنيَن  َيِليُق  َكما  َوالِفسِق، 
َتليُق  الَّتي ل�  الَقِذَرُة  َوالنُّكاُت  ِفيُه  َوالسَّ الَقِبيُح  الَكلاُم 
بُِكْم، َبْل كُونُوا شاِكِريَن. 5َفاعَلُموا َيِقيناً اأنَُّه ما ِمْن زاٍن 
اأْو نَِجٍس، اأْو فاِسٍق – َوالِفسُق ِعباَدُة اأوثاٍن – ُيمِكُن اأْن 

َيُكوَن لَُه نَِصيٌب ِفي َمَلُكوِت الَمِسيِح َواهلِل.
أَحٍد بِاأْن َيخَدَعُكْم بَِكلاٍم فاِرٍغ.  6َفلا َتسَمُحوا لِ�

ُأُموِر َسَينَصبُّ َغَضُب اهلِل َعَلى الَِّذيَن  َفِبَسَبِب َهِذِه ال�
ِفي  َمَعُهْم  َتشَتِركُوا  7َفلا  الِعصياِن.  َحياَة  َيحَيوَن 
َمملوَءًة  َيوٍم  ذاَت  َحياتُُكْم  8كانَْت  َهِذِه.  َخطاياُهْم 
َيِليُق  َكما  بِالنُّوِر  َمملوَءٌة  َفَحياتُُكْم  آَن  ال� اأّما  بِالظُّلَمِة، 
. َفاسلُكوا َكما َيليُق باأول�ِد النُّوِر. 9َفالنُّوُر  بِاأتباٍع لِلرَّبِّ
َعَلى  10َفاسَعوا   . َوالَحقَّ َوالِبرَّ  لاَح  الصَّ اإلّ�  ُينِتُج  ل� 
َتشَتِركُوا  11َول�  اهلَل،  ُيرِضي  ما  َمعِرَفِة  اإلَى  واِم  الدَّ
اأْن  بُِكْم  َيجُدُر  َبْل  الَبنّاَءِة،  َغيِر  الظُّلَمِة  اأعماِل  ِفي 
ُأُمورِ  ال� َهِذِه  َعْن  الَحِديِث  َد  ُمَجرَّ 12اإنَّ  َتكِشُفوها. 
الَِّتي تُماَرُس ِفي الَخفاِء ُهَو اأمٌر ُمخِجٌل، 13لَِكنَّ كُلَّ 
ما  14َوكُلُّ  لِلنُّوِر.  ُيَعرَُّض  ِحيَن  َمنُظوراً  َيِصيُر  َشيٍء 
َيِصيُر َمنُظوراً ُيمِكُن اأيضاً اأْن َيِصيَر نُوراً. َولَِهذا َتُقوُل 

التَّرنِيَمُة:

  » اسَتيِقْظ اأيُّها النّائُِم،
   َوقُْم ِمْن َبيِن ال�أمواِت،

   َوَسُيشِرُق الَمِسيُح َعَليَك.«

َبْل  َكالُجّهاِل،  َتُكونُوا  َول�  لُِسلُوِكُكْم،  15َفانَتِبُهوا 

َكالُحَكماِء 16الَِّذيَن َينَتِهُزوَن كُلَّ فُرَصٍة لَِعَمِل الَخْيِر، 
رِّ. 17َفلا َتُكونُوا َحمَقى،  أيّاَم َمملوَءٌة بِالشَّ عالِميَن اأنَّ ال�
. 18َول� َتسَكُروا بِالَخمِر  َبِل افَهُموا ما ِهَي َمِشيَئُة الرَّبِّ
الرُّوِح.  ِمَن  امَتِلُئوا  َبِل  ال�نِحلاِل،  اإلَى  ي  تَُؤدِّ الَِّتي 
19َرنُِّموا َمزاِميَر وَترانِيَم َواأغانِي ُروِحيًَّة ِفيما َبيَنُكْم، َرنُِّموا 

اهلَل  20شاِكِريَن   ، لِلرَّبِّ قُلُوبُِكْم  ِمْن  ألحاَن  ال� َواأطِلُقوا 
ال�آَب دائِماً َوِفي كُلِّ َشيٍء، بِاْسِم َربِّنا َيُسوَع الَمِسيِح. 

21اخَضُعوا َبعُضُكْم لَِبعٍض اإكراماً للَمِسيِح.

وجاُت َواألزواج الزَّ
َكما  أزواِجُكنَّ  لِ� اخَضْعَن  وجاُت،  الزَّ 22اأيَُّتها 

َزوَجِتِه،  َعَلى  اأُْس  الرَّ ُهَو  وُج  23َفالزَّ  . لِلرَّبِّ َتْخَضْعَن 
َوُهَو  الَكِنيَسِة.  َعَلى  اأُْس  الرَّ ُهَو  الَمِسيَح  اأنَّ  َكما 
َيْنَبغْي  24لَِكْن  الَكِنيَسِة.  اأِي  الَجَسِد،  ُمَخلُِّص  نَفُسُه 
َكما  َشيٍء،  كُلِّ  ِفي  أزواِجِهنَّ  لِ� الّزوجاُت  َتخَضَع  اأْن 

َتخَضُع الَكِنيَسُة لِلَمِسيِح.
بُِكلِّ  َزوجاتُِكْم  َفعاِملُوا  أزواُج،  ال� اأيُّها  اأنُتْم  25اأّما 

ِمْن  نَفَسُه  َوَبَذَل  َكِنيَسَتُه  الَمِسيُح  اأَحبَّ  َكما  َمَحبٍَّة، 
َرها بَِغسِلها بِالماِء،  َسها َبعَد اأْن َطهَّ اأجِلها، 26لَِكي ُيَقدِّ
بِالَكِلَمِة. 27َوَذلَِك لَِكي َياأُْخَذها لَِنفِسِه َعُروساً ُمَتاألَِّقًة، 
َيبَتِغيها  َفُهَو  اآَخِر.  َعيٍب  اأيِّ  اأْو  ٍد،  َتَجعُّ اأْو  شائَِبٍة  بِلا 

نَِقيًَّة َوبِلا لَوٍم.
، َكما  أزواُج َزوجاتِِهنَّ 28َهَكذا َينَبغي اأْن ُيِحبَّ ال�

بَِذلَِك  ُيِحبُّ  َزوَجَتُه،  ُيِحبُّ  َوَمْن  اأجساَدُهْم.  ُيِحبُّوَن 
يِه َوَيهَتمُّ  نَفَسُه. 29َفما ِمْن اأَحٍد ُيبِغُض َجَسَدُه، َبْل ُيَغذِّ
َّنا  أن 30لِ� الَكِنيَسِة،  َمَع  الَمِسيُح  َيفَعُل  َكما  َتماماً  بِِه، 
الِكتاُب: »لَِهذا  َيُقوُل  اأعضاُء َجَسِدِه. 31َفَكما  نَحُن 
ُه، َوَيتَِّحُد بَِزوَجِتِه. َوَيِصْيُر ال�ثناِن  َيتُرُك الرَُّجُل اأباُه َواُأمَّ
رُّ َعِظيٌم! َواأنا اأقُوُل اإنَّ َهذا  َجَسداً واِحداً.« أ 32َهذا السِّ
َينَطِبُق َعَلى الَمِسيِح َوالَكِنيَسِة. 33َفْلُيِحبَّ كُلُّ واِحٍد 
وَجُة َزوَجها  ِمنُكْم َزوَجَتُه َكما ُيِحبُّ نَفَسُه. َولُْتعاِمِل الزَّ

باحِتراٍم َشِديٍد.

أ 31:5 لهذا . . . واِحدًا. من كتاب التكوين 24:2.
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األبناُء َوالواِلُدون

انِسجاماً 6  هاتُِكُم  َواُأمَّ اآباَءكُْم  اأِطيُعوا  أبناُء،  ال� اأيُّها 
بُِكْم.  ل�ئٌِق  اأمٌر  َفَهذا   . لِلرَّبِّ طاَعِتُكْم  َمَع 
َمصُحوَبٍة  َوِصيٍَّة  ُل  اأوَّ َوَهِذِه  َواُأمََّك.« أ  اأباَك  2»اأكِرْم 

بَِوعٍد. َوالَوعُد ُهَو: 3»لَِكْي َتُكوَن ُمَوفَّقاً ِفي َحياتَِك، 
آباُء، ل� تُِغيُظوا  أْرِض.« ب 4اأيُّها ال� َوَيُطوَل ُعمُرَك َعَلى ال�
رشاِد الَلذيِن َيَتواَفقاِن  اأبناَءكُْم، َبْل َربُّوُهْم بِالتَّدِريِب َوال�إ

. َواإراَدِة الرَّبِّ

الَعبيُد َواألسياد
باحِتراٍم  أْرِضيِّيَن  ال� ساَدَتُكُم  اأِطيُعوا  الَعبيُد،  5اأيُّها 

َكاأنَُّكْم  قُلُوبُِكْم،  مْن  بِاإخلاٍص  َواخِدُموُهْم  َوَهْيَبٍة، 
َتُكونُوَن  ِحيَن  َفَقْط  َتعَملُوا  6َول�  الَمِسيَح.  َتخِدُموَن 
َيِليُق  َكما  َبِل  تُرُضوُهْم،  لَِكْي  اأسياِدكُْم  ُمراَقَبِة  َتحَت 
كُلِّ  ِمْن  اهلِل  َمِشيَئَة  َيعَملُوَن  الَِّذيَن  الَمِسيِح  بُِخّداِم 
 ، قُلُوبِِهْم. 7َفاعَملُوا بَِفَرٍح حاِسِبيَن اأنَُّكْم َتخِدُموَن الرَّبَّ
واِحٍد  كُلَّ  َسُيجاِزي  الرَّبَّ  اأنَّ  8َوَتَذكَُّروا  النّاَس.  ل� 
اأْم  َعبداً  اأكاَن  َسواٌء  َيصَنُعُه،  الَِّذي  الَخيِر  َعَلى  ِمنُكْم 
ُحّراً. 9اأّما اأنُتْم اأيُّها ال�أسياُد، َفعاِملُوا َعِبيَدكُْم بِالطَِّريَقِة 
نَفِسها، َفلا َتلَجاُأوا اإلَى َتْهديِدِهْم، ُمَتَذكِّريَن اأنَّ َسيَِّدكُْم 
َيَتَحيَُّز  َول�  ماِء،  السَّ ِفي  َموُجوٌد  َوُهَو  َوَسيَِّدُهْم واِحٌد، 

أَحٍد. لِ�

الَبُسوا ِسالَح اهلِل ِبكاِمِله
تِِه  ُنوا بِالرَّبِّ َوبُِقوَّ 10َوِفي الِختاِم اأقُوُل لَُكْم: َتَحصَّ

َتقِدُروا  لَِكي  بِكاِمِلِه،  اهلِل  ِسلاَح  11الَبُسوا  الهائَِلِة. 
لَيَس  12َفِكفاُحنا  اإبِليَس.  َمكائِِد  اأماَم  ُموِد  الصُّ َعَلى 

 ،12:20 الخروج  كتاب  من  َوأّمك.  أباَك  أكرم  أ 2:6 
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لُطاِت َوالُقَوى الَكونِيَِّة  ِضدَّ َبَشٍر، َبْل ِضدَّ الُحكّاِم َوالسُّ
يَرِة  رِّ ِفي ُظْلَمِة َهذا العالَِم، َوِضدَّ الُقّواِت الرُّوِحيَِّة الشَّ
اهلِل  ِسلاَح  َتَقلَُّدوا  13لَِذلَِك   . ماِويِّ السَّ العالَِم  ِفي 
ِعنَد  الُمقاَوَمِة  َعَلى  قاِدِريَن  َتُكونُوَن  َوَهَكذا  بِكاِمِلِه، 
النِّهاَيِة،  اإلَى  تُحاِرُبوا  اأْن  َوَبعَد  ْيِر.  رِّ الشِّ الَيوِم  َمِجيٍء 

كُونوا صاِمِديَن.
، ل�بِسيَن الِبرَّ ِدرعا،  ميَن بِالَحقَّ 14َفاصِمدوا ُمَتَحزِّ

لاِم ِحذاًء  علاِن بِشاَرِة السَّ 15جاِعليَن ِمَن اسِتعداِدكُْم ل�إ

تُرساً  يماَن  ال�إ احِملوا  كُلِِّه،  َهذا  16َوَفوَق  أرُجِلُكْم.  لِ�
ْيرِ ج الُملَتِهَبِة. 17واِضعيَن  رِّ َتنَطِفُئ َعَليِه كُلُّ ِسهاِم الشِّ
لِلرُّوِح،  َسيفاً  اهلِل  َكِلَمَة  َوُمْشِهريَن  ُخوَذًة،  الَخلاَص 
18ُمَصلَّيَن بَِمُعونَِة الرُّوِح ِفي كُلِّ َوقٍت َوِفي كُلِّ اأمٍر. 

ِمْن اأجِل  لاِة، ُمثابِريَن َعَليها دائماً  يَِّة الصَّ أَهمِّ انَتِبُهوا لِ�
ُيعِطَيِني  لَِكْي  اأيضاً،  اأنا  اأجِلي  الُمؤِمِنيَن، 19َوِمْن  كُلِّ 
اهلُل ِرسالًَة ُمناِسَبًة كُلَّما اُأتِيَحْت لِي فُرَصُة الَكلاِم، لَِكْي 
لَها  اأنا َسِفيٌر  اُأَعلَِّم النّاَس بُِجراأٍة بِِسرِّ الِبشاَرِة، 20الَّتي 
ُمَقيٌَّد ِفي َسلاِسَل، لَِكْي اأَتَمكََّن ِمْن اإيصالِها بَِشجاَعٍة، 

َوَكما َينَبِغي.

َتِحّياٌت أِخيَرة
21َسُيخِبُركُْم تِيِخيُكُس كُلَّ َشيٍء َعْن اأحوالِي َوَعّما 

. َوتِيِخيُكُس اأٌخ  ِّي اُأِريُدكُْم اأْن َتطَمِئنُّوا َعَليَّ أن اأفَعُل، لِ�
. 22َوها اأنا اُأرِسلُُه  َمحُبوٌب خاِدٌم اأميٌن ِفي َعَمِل الرَّبِّ

َعُكْم. اإلَيُكْم لَِكي َتعِرفُوا ِمنُه اأحوالَنا، َولَِكْي ُيَشجِّ
الَمِسيُح  َيُسوُع  َوالرَّبُّ  ال�آُب  اهلُل  23لُِيَمتِّْعُكُم 

يماِن. 24َولَْتُكْن نِعَمُة اهلِل َمَع كُلِّ  لاِم َوالَمَحبَِّة َوال�إ بِالسَّ
الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َربَّنا َيُسوَع الَمِسيِح َمَحبًَّة ل� َتُزوُل.

ج 16:6 الّشّرير. الشيطان )اأبليس(.
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