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   صفحات ٦ من أصل٢صفحة رقم  

 رسالة أفسس
  المقدمة

یوضح بولس في رسالته إلى آنيسة أفسس تدبـير اهللا لتوحيد الخليقة آلها في السماء وفي األرض، عندما 
   .ا یتم بحسب تدبـير اهللا ومشيئته فكل شيء إنم.یحين الوقت، برئاسة المسيح

ففي القسم األول یتحدث بولس عن هذه الوحدة، فيتكلم على الطریقة التي اختار اهللا بها شعبه، وآيف غفر لهم 
 وفي القسم الثاني یدعو بولس .خطایاهم بابنه یسوع المسيح، وآيف حفظ اهللا وعده العظيم على ید الروح القدس

   . یكونون فيها متحدین بالمسيح اتحاًدا حقيقًياالمؤمنين إلى سيرة مقدسة
فالكنيسة هي جسد والمسيح رأسها، أو هي : یستعمل بولس عدة استعارات ليبـّين وحدة المؤمنين في المسيح

 ویبلغ آاتب الرسالة ذروة البـيان في التعبـير، حين .بناء والمسيح حجرها األساسي، أو هي امرأة والمسيح زوجها
 وهو یرى آل شيء من خالل محبة المسيح .ير بنعمة اهللا بالمسيح، فيتدفق آالمه غناء وشعًرایثيره التفك

   .وتضحيته وغفرانه ونعمته وقداسته
 مضمون الرسالة

 ) 2-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 21: 3 إلى 3: 1 (.المسيح والكنيسة. 2
 ) 20: 6 إلى 1: 4 (.الحياة الجدیدة في المسيح. 3
  )24-21: 6 (.خاتمة. 4
  

  تحية
  ١الفصل 

ِمْن بوُلَس، َرسوِل الَمسيِح َیسوَع ِبَمشيَئِة اِهللا، إلى ١
اإلخَوِة الِقدِّیسيَن الذیَن في أفُسَس، الُمؤِمنيَن في 

عَليُكُم النِّعَمُة والسَّالُم ِمَن اِهللا أبـينا 2 .الَمسيِح َیسوَع
  .وِمَن الرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح

  ة في المسيحبرآات روحي
َتباَرَك اُهللا أبو َربِّنا َیسوَع الَمسيِح، باَرآنا في 3

ختاَرنا  فا4الَمسيِح ُآلَّ َبرَآٍة روِحيٍَّة في السَّماواِت، 
فيِه َقبَل إنشاِء العاَلِم ِلنكوَن ِعنَدُه ِقدِّیسيَن ِبال َلوٍم في 

 َتدبـيِرِه أْن َیَتبنـانا ِبـَيسوَع وَقضى ِبساِبِق5الَمحبَِّة، 
ِلَحمِد ِنعَمِتِه 6رَتضى وشاَء،  الَمسيِح على ما ا

فكاَن 7 .بِنه الَحبـيِب الَمجيَدِة التي أنَعَم ِبها عَلينا في ا
لنا فيِه الِفداُء ِبَدِمِه، أي ُغفراُن الَخطایا، على ِمقداِر 

ما فيها ِمْن التي أفاَضها عَلينا ِبُكلِّ 8ِغنى ِنعَمِتِه 
رَتضى  فكَشَف َلنا ِسرَّ َمشيَئِتِه التي ا9ِحكَمٍة وَفهٍم، 

أِي التَّدبـيَر الذي ُیَتمُِّمه 10في َنفِسِه أْن ُیَحقَِّقها، 
ِعنَدما تْكَتِمُل األزِمَنُة، فَيجَمُع في الَمسيِح ُآلَّ شيٍء 

  .في السَّماواِت وفي األرِض
ـيِرِه، وهَو الذي َیفَعُل وفيِه َقضى اُهللا ِبساِبِق َتدب11

ُآلَّ شيٍء على ما َترضى َمشيَئــُتُه، أْن َیختاَرنا 
ِلُنَسبَِّح بَمجِدِه، َنحُن الذیَن َجَعلوا َرجاَءُهم ِمْن َقدیِم 12

وفيِه أنُتم أیًضا، حيَن َسِمعُتم 13 .الـزَّماِن في الَمسيِح
مُتم آالَم الَحقِّ، أي ِبشاَرَة َخالِصُكم، وآَمنُتم، ُخِت

وهَو ُعربوُن ميراِثنا، 14بالرُّوِح الُقُدِس الَموعوِد، 
   .إلى أْن َیفتدَي اُهللا خاصََّتُه ِللتَّسبـيِح ِبَمجِده

  صالة بولس

لذِلَك، ما إْن َسِمعُت بإیماِنُكم بالرَّبِّ َیسوَع 15
ُت حتى أخذ16وِبَمحبَِّتُكم ِلَجميِع اإلخَوِة الِقدِّیسيَن، 

نِقطاٍع ألجِلُكم وُأذآُرُآم في َصَلواتي  أشكُر اَهللا ِبال ا
وأطُلُب ِمْن إلِه َربِّنا َیسوَع الَمسيِح، اآلِب الَمجيِد، 17

أْن َیَهَب لُكم ُروَح ِحكَمٍة یكِشُف لُكم َعنُه ِلَتعرفوُه 
وأْن ُینيَر َبصاِئَر ُقلوِبُكم ِلُتدِرآوا 18َحقَّ الَمعِرَفِة، 

جاٍء دعاُآم وأيَّ ُآنوِز َمجٍد َجَعَلها لُكم إلى أيِّ َر
وأّي ُقوٍَّة عظيمٍة فاِئَقٍة َتعَمُل 19ميراًثا َبيَن الِقدِّیسيَن 

التي 20ألجِلنا َنحُن الُمؤمنيَن وِهـَي ُقدَرُة اِهللا الَجّباَرُة 
أظَهَرها في الَمسيِح حيَن أقاَمُه ِمْن َبيِن األمواِت 

فوَق ُآلِّ ِرئاَسٍة 21السَّماواِت، وأجَلَسُه إلى َیميِنِه في 
سٍم ُیَسمَّى، ال في  وُسلطان وُقوٍَّة وِسياَدٍة، وَفوَق ُآلِّ ا

 في الدَّهِر اآلتي أیًضا، ¸هذا الدَّهِر فقط، َبْل
وجَعَل ُآلَّ شيٍء َتحَت َقَدَمْيِه وَرَفَعُه َفوَق ُآلِّ 22

ُه، وهَو التي ِهَي َجَسُدُه وِملُؤ23شيٍء َرْأًسا ِللكنيَسِة 
   .الذي َیمُأل ُآلَّ شيٍء في ُآلِّ شيٍء

  من الموت إلى الحياة
  ٢الفصل 

التي 2وفيما َمضى ُآنُتم أمواًتا ِبَزالَِّتُكم وَخطایاُآُم ١
ُآنُتم َتسيروَن فيها ِسيرَة هذا العاَلِم، خاِضعيَن ِلَرئيِس 

َفضاِء، أِي الرُّوِح الذي َیَتحكَُّم الُقّواِت الشِّرِّیَرِة في ال
وُآنَّا َنحُن ُآلُّنا ِمْن 3 .اآلَن بالُمتمرِّدیَن على اِهللا

َهؤالِء َنعيُش في َشَهواِت َجَسِدنا تاِبعيَن َرَغباِتِه 
وأهواَءُه، ولذِلَك ُآنَّا ِبَطبـيَعِتنا أبناَء الَغَضِب َآساِئِر 

ِتِه وفاِئِق َمحبَِّتِه لنا ولِكنَّ اَهللا ِبواِسِع َرحَم4 .البَشِر
 فِبِنعَمِة .أحيانا مَع الَمسيِح َبعَدما ُآنـا أمواًتا ِبَزّالِتنا5

وفي الَمسيِح َیسوَع أقاَمنا مَعُه 6اِهللا ِنلُتُم الخالَص، 
لُيظِهَر في األجياِل اآلتَيِة 7وأجَلَسنا في السَّماواِت، 

داها لنا في ِغنى ِنعَمِتِه الفاِئَقِة في الّرأَفِة التي أب
 .فِبِنعَمِة اِهللا ِنلُتُم الَخالَص باإلیماِن8 .الَمسيِح َیسوَع

وال َفْضَل فيِه 9فما هذا ِمنُكم، َبْل هَو ِهَبٌة ِمَن اِهللا، 
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َنحُن َخليَقُة 10 .ِلألعماِل حتى َیحق ألحٍد أْن ُیفاِخَر
اِهللا، ُخِلقنا في الَمسيِح َیسوَع ِلألعماِل الصَّاِلَحِة التي 

   .دَّها اُهللا لنا ِمْن َقبُل ِلَنسُلَك فيهاأَع

  واحد في المسيح یسوع
ذُآروا أنُتُم الذیَن آانوا َغيَر َیهوٍد في أصِلِهم،  فا11

أنَّ الَيهوَد الذیَن َیعَتِبروَن أنُفَسُهم أهَل الِختاِن ِبِفعِل 
 .ْن أهِل الِختاِناألیدي في الَجَسِد ال َیعَتِبروَنُكم ِم

ذُآروا أنَُّكم ُآنُتم فيما َمضى ِمْن ُدوِن الَمسيِح،  وا12
َبعيدیَن َعْن َرِعيَِّة ِإسرائيَل، ُغَرباَء َعْن ُعهوِد اِهللا 

أمَّا 13 .وَوعِدِه، ال رجاَء لُكم وال ِإلَه في هذا العاَلِم
ِح اآلَن، َففي الَمسيِح َیسوَع ِصرُتم َقریبـيَن ِبَدِم الَمسي

فالَمسيُح هَو سالُمنا، جَعَل 14 .َبعَدما ُآنُتم َبعيدیَن
الَيهوَد وَغيَر الَيهوِد َشعًبا واحًدا وهَدَم الحاِجَز الذي 

أِي الَعداَوَة، وألغى ِبَجَسِدِه َشریَعَة 15َیفِصُل َبيَنُهما، 
موسى بأحكاِمها وَوصایاها ِلـَيخُلَق في َشخِصِه ِمْن 

َبعَدما أَحلَّ السَّالَم َبيَنُهما، إنساًنا هاَتيِن الَجماعَتيِن، 
وُیْصِلـَح َبيَنُهما وَبيَن اِهللا ِبَصليِبِه، 16واحًدا َجدیًدا 

جاَء 17 .فَقضى على الَعداوِة وجَعَلُهما جَسًدا واحًدا
وَبشََّرُآم بالسَّالِم أنُتُم الذیَن ُآنُتم بعيدیَن، آما َبشََّر 

ألنَّ لنا ِبه جميًعا 18َن، بالسَّالِم الذیَن آانوا َقریبـي
  .َسبـيَل الُوصوِل إلى اآلِب في الرُّوِح الواِحِد

فما أنُتم َبعَد اليوِم ُغرباَء أو ُضيوًفا، َبْل أنُتم مَع 19
ُبنيُتم 20الِقدِّیسيَن َرِعيٌَّة واحَدٌة وِمْن أهِل َبيِت اِهللا، 

 على أساِس الرُُّسِل واألنبـياِء، وحَجُر الّزاِوَیِة هَو
ألنَّ ِبه یَتماَسُك الِبناُء ُآلُُّه 21الَمسيُح َیسوُع َنفُسُه، 

وِبه أنُتم 22وَینمو ليكوَن َهيكًال ُمَقدًَّسا في الرَّبِّ، 
   .أیًضا َمْبنيُّوَن مًعا ِلَتصيروا َمسِكًنا ِهللا في الرُّوِح

  إرسالية بولس لغير اليهود
  ٣الفصل 

لذِلَك أنا بوُلس َسجيُن الَمسيِح َیسوَع في َسبـيِلُكم، ١
وال ُبدَّ أنَُّكم َسِمعُتم بالنِّعَمِة 2 .أیُّها الذیَن ُهم َغيُر َیهوٍد

آيَف آَشَف لي ِسرَّ 3التي وَهَبها اُهللا لي ِمْن أجِلُكم، 
 .َتدبـيِرِه ِبَوْحٍي آما آَتبُت لُكم بإیجاٍز ِمْن َقبُل

ذا َقرْأُتْم ذِلَك أْن َتعِرفوا آيَف أفَهُم ِسرَّ وبإمـكـاِنُكم إ4
هذا السِّرَّ الذي ما آَشَفُه اُهللا ألَحٍد ِمَن 5الَمسيِح، 

البَشِر في الُعصوِر الماِضَيِة وَآَشَفُه اآلَن في الُروِح 
وهَو أنَّ َغيَر الَيهوِد ُهم 6ِلُرُسِلِه وأنبـياِئِه الِقدِّیسيَن، 
اُء الَيهوِد في ميراِث اِهللا في الَمسيِح َیسوَع ُشرآ

وأعضاٌء في َجَسٍد واحٍد ولُهم َنصيّب في الَوعِد الذي 
التي َجَعَلني اُهللا خاِدًما لها 7وَعَدُه اُهللا ِبَفضِل الِبشاَرِة 

أنا أصَغَر 8 .بالنِّعَمِة التي وَهَبها لي ِبِفعِل ُقدَرِتِه
بشَِّر َغيَر الُمؤمنيَن جميًعا أعطاني اُهللا هِذِه النِّعَمَة ُأل
وُألبـيَِّن 9الَيهوِد ِبما في الَمسيِح ِمْن ِغًنى ال َحدَّ َله، 

ِلَجميِع النـاِس َتدبـيَر ذِلَك السِّرِّ الذي َبِقـَي مكتوًما 
ليكوَن 10 .َطواَل الُعصوِر في اِهللا خاِلِق ُآلِّ شيٍء

ي ِللكنيَسِة اآلَن َفْضُل ِإطالِع أهِل الرِّئاَسِة والسُّلَطِة ف
   .العاَلِم السَّماويِّ على ِحكَمِة اِهللا في جميِع وجوِهها

وآاَن هذا حَسَب التَّدبـيِر األزِلـيِّ الذي َحقَّقُه اُهللا 11
فبإیماِننا ِبه تكوُن َلنا 12 .في َربِّنا الَمسيِح َیسوَع

فأطُلُب 13 .الُجرَأُة على التََّقرُِّب إلى اِهللا ُمطَمئنـيَن
سوا في ما ُأعانيِه ِمَن الشَّداِئِد ألجِلُكم، إَليُكم أْن ال َتيأ
   .َفِهـَي َمجٌد لُكم

  محّبة المسيح
َفِمنُه ُآلُّ ُأبوٍَّة 15لهذا أحني ُرآبَتيَّ ساِجًدا لآلِب، 14

وأتَوسَُّل إَليِه أْن ُیَقوَِّي 16في السَّماِء واألرِض، 
اإلنساَن الباِطَن فيُكم، ِبروِحِه على ِمقداِر ِغنى َمجِدِه 

وأْن َیسُكَن الَمسيُح في ُقلوِبُكم باإلیماِن، حتى إذا 17
أمَكَنُكم في ُآلِّ 18َتَأصَّلُتم وَرَسخُتم في الَمحبَِّة، 

شيٍء أْن ُتدِرآوا مَع جميِع الِقدِّیسيَن ما هَو الَعْرُض 
وَتعِرفوا َمحبََّة الَمسيِح 19والطـوُل والُعُلوُّ والُعمُق، 

التي َتفوُق ُآلَّ َمعِرَفٍة، فَتمَتِلئوا ِبُكلِّ ما في اِهللا ِمْن 
  .ِملٍء
ِهللا القاِدِر ِبقوَِّتِه العاِمَلِة فينا أْن َیفَعَل أآثَر ِجّدا ِمّما 20

َلُه الَمجُد في الَكنيَسِة وفي 21َنطُلُبُه أو َنتصوَُّرُه، 
 .ى جميِع األجياِل والدُّهوِرالَمسيِح َیسوَع على مد

   .آمين

  الدعوة إلى الوحدة
  ٤الفصل 

فأطُلُب إَليُكم، أنا السَّجيَن في الرَّبِّ، أْن َتعيشوا ١
وأْن 2ِعيَشًة َتليُق ِبالدَّعَوِة التي َدعاُآُم اُهللا إَليها، 
ِملوا حَت  فا.تكونوا ُمتواِضعيَن وُلَطفاَء وَصبوِریَن

جَتِهدوا في الُمحاَفَظِة على  وا3َبعُضُكم َبعًضا ِبَمحبٍَّة، 
فأنُتم َجَسٌد واحٌد وُروٌح 4 .َوحَدِة الرُّوِح ِبِرباِط السَّالِم

ولُكم َربٌّ 5 .واحٌد، ِمثَلما َدعاُآُم اُهللا إلى َرجاٍء واحٍد
وإلٌه واحٌد أّب 6واحٌد وإیماٌن واِحٌد وَمعموِدیٌَّة واحدٌة 

 .جميِع وَفوَقُهم، َیعَمُل فيِهم جميًعا وهَو فيِهم جميًعاِلل
ِلُكلِّ واحٍد ِمنـا َنصيُبُه ِمَن النِّعَمِة على ِمقداِر ما 7

 : فالِكتاُب َیقوُل8وَهَب َله الَمسيُح، 
 ِعنَدما َصِعَد إلى الَعالِء«

 أَخَذ أسرى آثيریَن
  .»وأعطى البَشَر عطایا

سوى أنَُّه َنَزَل أوًَّال » ِعَدَص«وما الَمقصوُد ِبَقوِلِه 9
وهذا الذي نَزَل هَو 10 .إلى أعَمِق أعماِق األرِض

َنفُسُه الذي َصِعَد إلى ما َفوَق السَّماواِت ُآلِّها ِلـَيمَأل 
وهَو الذي أعطى َبعَضُهم أْن یكونوا 11ُآلَّ شيٍء، 

ُرُسًال وَبعَضُهم أنبـياَء وَبعَضُهم ُمبشِّریَن وَبعَضُهم 
وبذِلَك ُیَهيِّـُئ اإلخوَة الِقدِّیسيَن 12 . وُمَعلِّميَنُرعاًة

إلى أْن 13ِللخدَمِة في َسبـيِل ِبناِء َجَسِد الَمسيِح، 
بِن اِهللا، إلى  َنِصَل ُآلُّنا إلى وحدِة اإلیماِن وَمعِرَفِة ا

فال َنبقى 14اإلنساِن الكاِمِل، إلى ِملِء قاَمِة الَمسيِح، 
مواُج الَمذاِهِب وَتميُل ِبِهم ُآلُّ ریٍح أطفاًال َتَتقاَذُفُهم أ

فَيخَدُعُهُم النـاُس وَیقودوَنُهم بالِحيَلِة إلى الضَّالِل، 
َبْل ُنعِلُن الَحقَّ في الَمحبَِّة فَننمو في ُآلِّ شيٍء َنحَو 15

فِبِه یَتماَسُك الَجَسُد ُآلُُّه 16 .الَمسيِح الذي هَو الّرأُس
فاِصِل التي َتقوُم ِبحاَجِتِه، وَیلَتِحُم ِبَفضِل جميِع الَم
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حتى إذا قاَم ُآلُّ ُجزٍء ِبعَمِلِه الخاصِّ ِبه، َنما الَجَسُد 
  .ُآلُُّه وتكاَمَل ُبنياُنُه ِبالَمحبَِّة

  الحياة الجدیدة في المسيح
فأقوُل لُكم وأشَهُد في الرَّبِّ أْن ال َتسيروا َبعَد 17
وُهْم 18 ِسيَرَة الَوَثنيِّيَن الذیَن ُیفكِّروَن باِطًال، اآلَن

في َظالِم َبصاِئِرِهم وَجهِلِهم وَقساَوِة ُقلوِبِهم ُغَرباُء 
سَتسَلموا إلى  فلمَّا فَقدوا ُآلَّ ِحسٍّ ا19 .َعْن َحياِة اِهللا
 .َیشَبعوَن>نَغَمسوا في ُآلِّ ِفسق وال  الُفجوِر، فا

إذا 21ذا َتَعلَّمُتم ما هَو الَمسيُح، أمَّا أنُتم َفما هك20
ُآنُتم َسِمعُتم ِبه وَتلقَّيُتم َتعليًما ُمطاِبًقا ِللحقيَقِة التي في 

تُرآوا ِسيَرتُكُم اُألولى ِبَترِك اإلنساِن  فا22 .َیسوَع
وَتجدَّدوا 23الَقدیِم الذي أفَسَدْتُه الشَّهواُت الخاِدَعُة، 

نساَن الَجدیَد الذي خَلَقُه لَبسوا اإل وا24ُروًحا وَعقًال، 
  .اُهللا على ُصوَرِتِه في البرِّ وَقداَسِة الَحقِّ

مَتِنعوا َعِن الَكِذِب، ولَيــتَكلَّْم ُآلُّ واحٍد ِمنُكم  لذِلَك ا25
آالَم الصِّدِق مَع َقریِبِه ألنَّنا ُآلَّنا أعضاٌء، َبعُضنا 

وإذا غِضبُتم ال ُتخِطئوا وال َتغِرِب 26 .ِلَبعض
 .ال ُتعطوا إبليَس مكاًنا27 .شَّمُس على َغَضِبُكمال

َمْن آاَن َیسُرُق فْلَيمَتِنـْع َعِن السَِّرَقِة، َبْل عَليِه أْن 28
َیتَعَب وَیعَمَل الَخيَر بـَيدیِه ِلـيكوَن قاِدًرا على ُمساَعَدِة 

ال َتخُرْج َآِلَمُة شرٍّ ِمْن أفواِهُكم، َبْل 29 .الُمحتاجيَن
 .ٍة صاِلَحٍة ِللُبنياِن ِعنَد الحاَجِة وُتفيُد السَّامعيَنُآلُّ َآِلَم

ال ُتحزنوا ُروَح اِهللا الُقدُّوَس الذي ِبه ُخِتمُتم لَيوِم 30
تَخلَّصوا ِمْن ُآلِّ ِحقٍد وَنقَمٍة وَغَضٍب 31 .الِفداِء

وِصياٍح وَشتيَمٍة وما إلى ذِلَك ِمَن الشُّروِر، 
ًفا َرحيًما غاِفًرا آما ولَيُكْن َبعُضُكم ِلَبعض ُمالِط32

   .َغَفَر اُهللا لُكم في الَمسيِح

  الحياة في النور
  ٥الفصل 

وِسيروا في الَمحبَِّة 2قَتدوا باِهللا آأبناٍء أحّباَء،  فا١
ِسيَرَة الَمسيِح الذي أَحبَّنا وَضحَّى ِبَنفِسِه ِمْن أجِلنا 

أمَّا الزِّنى والِفْسُق 3 .بَة الّراِئَحِةُقرباًنا وَذبـيَحًة ِهللا َطيِّ
والفجوُر على أنواِعها فال َیليُق بالِقدِّیسيَن حتى ِذآُر 

ال َسفاَهَة وال َسخاَفَة وال َهزَل، فهذا ال 4 .أسماِئها
فأنُتم َتعَلموَن أنَّ 5 .َیليُق ِبُكم، َبِل التَّسبـيُح ِبَحمِد اِهللا
 عاِبُد َأوثان، ال الّزاني والفاِسَق والفاِجَر، وهَو

  .ميراَث َله في َملكوِت الَمسيِح واِهللا
ال َیخَدْعُكم أحٌد ِبالكالِم الباِطِل، ألنَّ ذِلَك ُیسبُِّب 6

فال تكونوا لُهم 7 .َغَضَب اِهللا على أبناِء الَمعصَيِة
باألمِس ُآنُتم َظالًما، وأنُتُم اليوَم ُنوٌر في 8 .ُشرآاَء
فَثَمُر النُّوِر یكوُن 9 أبناِء النُّوِر،  َفسيروا ِسيَرَة.الرَّبِّ

فَتَعلَّموا ما ُیرضي 10 .في ُآلِّ َصالٍح وَتقوى وَحقٍّ
وال ُتشارآوا في أعماِل الظَّالِم الباِطَلِة، 11الرَّبَّ، 

َفما َیعَملوَنُه في الِخفَيِة 12 .َبِل اَألولى أْن َتكِشفوها
نَكَشَف َظَهَر  ا اولِكْن ُآلُّ م13 .َنخَجُل حتى ِمْن ِذآِرِه

 :  ولذِلَك قيَل.وُآلُّ ما ظَهَر فهَو ُنوٌر14في النُّوِر، 
 إنهْض أیُّها النَّاِئُم

 وُقْم ِمْن َبيِن األمواِت

 »ُیِضيُء لَك الَمسيُح
نَتِبهوا جيًِّدا آيَف َتسيروَن ِسيَرَة الُعقالِء ال  فا15

ِنَحَة، ألنَّ غَتِنموا الُفرَصَة السَّا وا16ِسيَرَة الُجَهالِء، 
   .هِذِه األیَّـاَم شرٌّ ُآلُّها

فَهموا ما ِهـَي َمشيَئُة  فال تكونوا َحمقى، َبِل ا17
  .الرَّبِّ

مَتِلئوا  ال َتسكروا ِبالَخْمَرِة، َففيها الَخالَعُة، َبِل ا18
وَتحدَّثوا ِبكالِم الَمزاميِر والتَّسابـيِح 19 ¸بالرُّوِح

تِّلوا وَسبِّحوا ِللرَّبِّ ِمْن أعماِق  َر.واألناشيِد الرُّوِحيَِّة
حَمدوا اَهللا اآلَب َحمًدا داِئًما على ُآلِّ  وا20ُقلوِبُكم 
   .سِم َربِّنا َیسوَع الَمسيِح شيٍء، با

  النساء وأزواجهن
أیَُّتها 22 .لَيخَضْع َبعُضُكم ِلَبعض بمخافِة الَمسيح21

زواِجُكنَّ آما َتخَضْعَن ِللرَّبِّ، خَضعَن أل النِّساُء، ا
ألنَّ الرَُّجَل رْأُس المرأِة آما أنَّ الَمسيَح رْأُس 23

 .الكنيَسِة، وهَو ُمخلُِّص الكنيَسِة وِهـَي َجَسُدُه
وآما َتخَضُع الكنيَسُة ِللَمسيِح، فْلَتخَضِع النِّساُء 24

  .ألزواِجِهنَّ في ُآلِّ شيٍء
وا ِنساَءُآم ِمثَلما أَحبَّ الَمسيُح أیُّها الرِّجاُل، أِحب25ُّ

لُيَقدَِّسها 26الكنيَسَة وَضحَّى ِبَنفِسِه ِمْن أجِلها، 
حتى َیُزفَّها 27وُیَطهَِّرها ِبماِء االغِتساِل وِبالَكِلمِة، 

إلى َنفِسِه آنيَسًة َمجيَدًة ال َعيَب فيها وال َتَجعَُّد وال ما 
وآذِلَك َیجُب 28 .َب فيهاأشَبَه ذِلَك، َبْل ُمَقدََّسًة ال َعي

على الرِّجاِل أْن ُیِحبُّوا ِنساَءُهم ِمثَلما ُیحبُّوَن 
فما ِمْن 29 .مرأَتُه أَحبَّ َنفَسُه  َمْن أَحبَّ ا.أجساَدُهم

عِتناَء  أحٍد ُیبِغُض َجَسَدُه، َبْل ُیغذِّیِه وَیعَتني ِبه ا
 .وَنحُن أعضاُء َجَسِد الَمسيِح30 .الَمسيِح بالكنيَسِة

مَرأِتِه  ولذِلَك َیْتُرُك الرَُّجُل أباُه وُأمَُّه ویتَِّحُد با«31
هذا السِّرُّ َعظيٌم، 32 .» َجَسًدا واحًدا¸فَيصيُر االثناِن

فلُيِحبَّ ُآلُّ واحٍد 33 .وأعني ِبه ِسرَّ الَمسيِح والكنيَسِة
مرأَتُه ِمثَلما ُیِحبُّ َنفَسُه، وِلَتحَتِرِم الَمرأُة  ِمنُكُم ا
   .هاَزوَج

  اآلباء واألبناء
  ٦الفصل 

أیُّها األبناُء، َأطيعوا والدیُكم في الرَّبِّ، فهذا َعيُن ١
، ِتلَك أوَُّل َوصيٍَّة »أآِرْم أباَك وُأمََّك«2 .الصَّواِب

ِلتناَل َخيًرا وَتطوَل أیَّاُمَك «3: َیرَتِبُط ِبها َوعٌد وهَو
  .»في األرِض

 أیُّها اآلباُء، ال ُتثيروا غَضَب أبناِئُكم، َبْل وأنُتم4
   .َربُّوُهم حَسَب وصایا الرَّبِّ وتأدیِبِه

  العبيد واألسياد
أیُّها الَعبـيُد، أطيعوا أسياَدُآم في هِذِه الدُّنيا ِبَخوٍف 5

ِة ال ِبِخدَم6وَرهَبٍة وَقلٍب َنِقـيٍّ آما ُتطيعوَن الَمسيَح، 
الَعيِن آَمْن ُیرضي النـاَس، َبْل ِبُكلِّ ُقلوِبُكم آعبـيٍد 

ولتُكْن ِخدمُتكم لُهم 7 .ِللَمسيِح َیعَملوَن ِبَمشيَئِة اِهللا
عاِلميَن أنَّ 8صاِدَقًة آأنَُّكم َتخِدموَن الرَّبَّ ال النـاَس، 
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الرَّبَّ ُیكاِفـُئ ُآلَّ إنسان، أَعبًدا آاَن أم ُحّرا، على 
  . الّصاِلَحِةأعماِلِه

وأنُتم أیُّها السَّاَدُة، عاِملوا َعبـيَدُآُم الُمعاَمَلَة َنفَسها 9
وَتجنَّبوا التَّهدیَد، عاِلميَن أنَّ سيَِّدُهم ُهَو سيِّدُآم في 

  .السَّماِء وأنَُّه ال ُیحابـي أحًدا

  سالح اهللا الكامل
في الرَّبِّ وفي ُقدرِتِه وِختاًما أقوُل َتَقوَّوا 10

َتَسلَّحوا ِبسالِح اِهللا الكــاِمِل ِلــَتقِدروا أْن 11 .الَعظيَمِة
فَنحُن ال ُنحاِرُب أعداًء 12 .ُتقاِومــوا َمكــاِیَد إبليَس

ِمْن َلحٍم وَدٍم، َبْل أصحاَب الرِّئاَسِة والسُّلطاِن 
رواِح والسِّياَدِة على هذا العاَلِم، عاَلِم الظَّالِم واأل

حِملــوا  لذِلَك ا13 .الشِّرِّیَرِة في األجـــواِء السَّمــاِویَِّة
ِسالَح اِهللا الكـــاِمَل لَتقــِدروا أْن ُتقــاِوموا في یوِم 

ثُبتوا إًذا  فا14 .الشَّرِّ وأْن َتثُبتوا َبعَدما َتمَّمُتم ُآلَّ شيٍء
ُمتمنِطقيَن بالَحقِّ، الِبسيَن ِدْرَع االستقاَمِة، 

 .ُمنَتِعليَن ِبالحماَسِة في إعالِن ِبشاَرِة السَّالِم15
 وقٍت، ألنَّ ِبه ¸حِملوا اإلیماَن ُترًسا في ُآلِّ وا16

 .َتقِدروَن أْن ُتطِفئوا جميَع ِسهاِم الشِّرِّیِر الُمشَتِعَلِة
لَبسوا ُخوذَة الَخالِص وَتَقلَّدوا َسيَف الرُّوِح  وا17

وا ُآلَّ َوقٍت في الرُّوِح َصل18ُّ .الذي ُهَو آالُم اِهللا
ُمبَتِهليَن وَتـَنـبَّهوا لذِلَك وواِظبوا على الدُّعاِء ِلَجميِع 

ولي أنا أیًضا، حتى إذا فَتحُت 19اإلخَوِة الِقدِّیسيَن 
 منَحني اُهللا ما ُأعلُن ِبه ِبُجرأٍة ِسرَّ ¸َفمي ِللكالِم

   .ِسِلالتي أنا َسفيُرها الُمَقيَُّد بالسَّال20الِبشاَرِة 
   .سألوا لَي الُجرأَة على الُمناداِة ِبها آما َیجُب عَليَّ وا

  تحيات ختامية
أمَّا أحوالي وأعمالي، فسُيخِبُرُآم َعْن هذا ُآلِِّه 21

ِتـيخيُكُس أخي الَحبـيُب وُمعاوني األميُن في ِخدَمِة 
ِلَعُكم على أرَسلُتُه إَليُكم ُخصوًصا ِلـُيط22 .الرَّبِّ

  .أحواِلنا وُیعزَِّي ُقلوَبُكم
والسَّالُم والَمحبَُّة مَع اإلیماِن ِلإلخَوِة ِمَن اِهللا اآلِب 23

وَلتُكِن النِّعَمُة مَع 24 .وِمَن الرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح
   .جميِع الذیَن ُیحبُّوَن َربَّنا َیسوَع الَمسيَح ُحّبا ال َیزول
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   صفحات ٦ من أصل٦صفحة رقم  

  
  إ

  ٣............................إرسالية بولس لغير اليهود
  ا

  ٥...........................................اآلباء واألبناء
  ٤..............................الحياة الجدیدة في المسيح

  ٤.........................................الحياة في النور
  ٣......................................الدعوة إلى الوحدة
  ٥..........................................العبيد واألسياد

  ٢...................................................المقدمة
  ٤.......................................النساء وأزواجهن

  ب
  ٢............................برآات روحية في المسيح

  ت
  ٥...........................................تحيات ختامية

  ٢......................................................تحية
  س

  ٥........................................سالح اهللا الكامل
  ص

  ٢.............................................صالة بولس
  م

  ٣............................................ّبة المسيحمح
  ٢..................................من الموت إلى الحياة

  و
  ٣................................واحد في المسيح یسوع

 


