
سي َأفَاسف يننْؤمِإلَى الْم ولُسب نالَةُ مسالر 

  
 تحية

١ 

١ناِهللا: م يَئةشم بسـى حيسيحِ عسوِل الْمسر ولُسِإلَى. ب : وننْتَمي ينالَّذ نَاءاُألم ،سي َأفَاسف يناِلحالص
 .الم من اِهللا َأبِينَا وعيسـى الْمسيحِ مولَانَاعلَيكُم النِّعمةُ والس٢. ِللْمسيحِ عيسـى

 بركات اهللا علينا

فَِإنَّه قَبَل ٤. تَبارك اُهللا َأبو سيدنَا عيسـى الْمسيحِ، َألنَّه باركَنَا بِكُلِّ بركَة روحية في السماء بِواسطَة الْمسيح٣ِ
وفي محبته قَرر مقَدما َأن ٥. ن، اخْتَارنَا بِواسطَة الْمسيحِ ِلنَكُون صاِلحين وبِال عيبٍ في نَظَرِهما خَلَقَ الْعالَمي

ه علَى نعمته ِلكَي نُسبح٦وذَِلك حسب مشيَئته الصاِلحة وقَصده، . يجعلَنَا َأبنَاءه بِواسطَة عيسـى الْمسيحِ
  .الْمجِيدة الَّتي َأعطَاها لَنَا بِواسطَة ابنه الْمحبوبِ

وهو بِكَامِل حكْمته . الَّتي َأغْدقَها علَينَا بِسخَاء٨هذه هي نعمةُ اِهللا الْغَنيةُ . فَالْمسيح فَدانَا بِدمه وغَفَر ذُنُوبنَا٧
و ،هما لَنَا، ٩فَههدي قَصةَ الَّتاِلحالص يَئتَهشم َأي ،هدقَص را ١٠كَشَفَ لَنَا سمنْديحِ عسالْم طَةاسا بِوهمتَمي ِلكَي

  .حتَ رْأسٍ واحد هو الْمسيحفَيجمع كُلَّ شَيء معا، كُلَّ ما في السماء وكُلَّ ما علَى اَألرضِ، تَ. يحين الْوقْتُ
١١هطَّـتخ ـبسح ذَِلكو ،لَـه ا ِلنَكُونمقَدنَا اُهللا ما، اخْـتَارضـيحِ َأيسالْم طَـةاسبِوُل كُلَّ . وعجي يالَّذ ـوفَه

هـيَئتشمو هـدقَص بسح يرسي ءَأ١٢. شَـي ـننَا نَحفَاخْتَار ـيحِ، ِلكَيسي الْملَنَا فنَا َأمـعضو نَل مو
ـالِلهبِج حـب١٣. نُسـاتُكُمنَج يهي فـقِّ، َأيِ اِإلنْجِـيَل الَّذـالَةَ الْحرِس تُمعـما سلَم نْتُما آمضَأي هطَـتاسبِوو .

. ـتْمه علَيكُم، بَِأن َأعطَـاكُم الروح الْقُدوس الَّذي وعـد بِـهوبِواسطَـة الْمسـيحِ َأيضا وضـع اُهللا خَ
١٤ ِلكَي ،الْخَـاص بِهشَـع اءدف متي اِهللا، ِإلَى َأن كَاتري بـيبِنَا فلَى نَصُل عصنَحَأنَّنَا س انـمالض ـوذَا هه

ـالِلهبِج حـبنُس.  
  من أجلهم يشكر اهللا

١٥ ،يننْؤميعِ الْممِلج كُمتبحم نعى، ويسنَا عديبِس كُمانِإيم نتُ ععمنْذُ سَأنَّي م ببالس وذَا ههقَّفُ ١٦وال َأتَو
كُملَأج نم يمِ الشُّكْرِ ِللهتَقْد ني، . عالتي صف كُمِإنِّي َأذْكُرَأ١٧وَأسى ويسنَا عديس ِإلَه ،اللَةالْج باحانَا صُل َأب

وَأسَألُه َأن يفْتَح عقُولَكُم وينيرها، ١٨. الْمسيحِ، َأن يعطيكُم روح الْحكْمة واالستنَارة ِلكَي تَعرِفُوه معرِفَةً كَاملَةً
دعاكُم لَه، والْبركَات الْوفيرةَ الْمجِيدةَ الَّتي جعلَها من نَصيبِ عبِيده الصاِلحين، ِلكَي تَعرِفُوا الرجاء الَّذي 

١٩يننْؤمالْم ني لَنَا نَحةَ الْفَاِئقَةَ الَّتيمظالْع تَهقُواِئلَةُ . والْه تُهرا قُدهنَفْس يها٢٠و ا َأقَامي بِهالَّت ،توالْم نم يحسلْم
 ،اءمي السف هينمي نع هلَسَأجال ٢١و ،ةودجوالْم لْطَةكُلِّ َألْقَابِ السو ةادالسو اءَؤسالرو ةالْقَادكَّامِ وقَ كُلِّ الْحفَو



اُهللا كُلَّ شَيء تَحتَ قَدميِّ الْمسيحِ، وَأعطَاه ِلُأمة الْمْؤمنين فََأخْضع ٢٢. في هذَا الزمنِ فَقَطْ، بْل في اآلخرة َأيضا
 .فَُأمةُ الْمسيحِ هي جِسمه، وهو يكَملُها كَما يكْمُل كُلَّ شَيء بَِأتَم معنَى٢٣. سيدا علَى الْكُلِّ

 

 القديمة الحياة

٢ 

١م كُنْتُم َأنْتُمو ذُنُوبِكُمو يكُماصعبِ مببِس ينتي٢ياضي الْما فيهف شْتُمي عالَّت . هذه ي طَرِيقف اِئرِينس كُنْتُمو
. ذين ال يطيعون اَهللالدنْيا، وتَابِعين قَاِئد قُوات الشَّر الروحية في الْهواء، َأيِ الروح الَّذي يتَحكَّم اآلن في الَّ

ِلذَِلك كَان . ونَحن كُلُّنَا كُنَّا في الْماضي مثْلَهم، فَانْغَمسنَا في شَهوات طَبِيعتنَا الدنْيوِية، ونَفَّذْنَا رغَباتها وَأفْكَارها٣
 . الْباقين َأيضامن الطَّبِيعي َأن يحلَّ علَينَا غَضب اِهللا مثَْل

 الحياة الجديدة

َأنْتُم . فلَما كُنَّا ميتين في الْمعاصي، َأحيانَا مع الْمسيح٥ِ! لَكن اَهللا، رحمتُه علَينَا واسعةٌ، ومحبتُه لَنَا عظيمة٤ٌ
وبِذَِلك يبين ِإلَى ٧.  وَأجلَسنَا معه في السماء، َألنَّنَا نَنْتَمي ِللْمسيحِ عيسـىوَأقَامنَا مع الْمسيح٦ِ. نَجوتُم بِنعمة اِهللا

  .كُلِّ اَألزمانِ َأن نعمتَه غَنيةٌ وبِال حدود، َألنَّه َأشْفَقَ علَينَا بِواسطَة الْمسيحِ عيسى
٨معبِن تُمونَج َأنْتُمبِه نْتُمآم اِهللا َألنَّكُم اِهللا. ة نةٌ ميدا هِإنَّم ،كُمودهجةَ ميجذَا نَته س٩. لَي تُمٍل قُممةُ عيجنَت وال هو

دَأح رفْتَخال ي ِلكَي ،١٠. بِهمـى ِلنَعيسيحِ عسالْم طَةاسخَلَقَنَا بِو وةُ اِهللا، هنَاعص نا نَحهدي َأعالَّت اتاِلحَل الص
  .لَنَا من قَبُل ِلنَعملَها

  وحدة المؤمنين بالمسيح

١١ودهي رِل غَياَألص بسح ينالَّذ ي، َأنْتُماضي الْمف الَتَكُموا حتَذَكَّر ِلذَِلك . مهَأنْفُس ونعدي ينالَّذ ودهالْي فَِإن
في ذَِلك الْوقْت كُنْتُم ١٢. مع َأن هذَا ختَان يعمُل بِالْيد في الْجِسمِ فَقَطْ" غَير الْمخْتُونين"يدعونَكُم َأنْتُم " نينالْمخْتُو"

ف يبنَص لَكُم سلَياُهللا، و هي اخْتَاربِ الَّذِللشَّع ونيحِ، ال تَنْتَمسبِالْم لَةبِال ص ،ملَه هودعال وو مهعاِهللا م ودهي ع
َأما اآلن فَبِواسطَة الْمسيحِ عيسـى، َأنْتُم الَّذين كُنْتُم ١٣. وكُنْتُم تَعيشُون في هذه الدنْيا بِال رجاء وبِغَيرِ اِهللا

حي ضالَّذ همبِد قَرِيبِين تُمحبَأص ينيدعبا١٤. ى بِهداحا وبنِ شَعَل االثْنَيعج نَا، َألنَّهالمس وه يحسفَالْم . همبِجِسو
وقَصده هو . َألنَّه َألْغَى الشَّرِيعةَ بِوصاياها وفَراِئضها١٥. َأزاَل حاِئطَ الْعداوة الَّذي كَان يفْصلُهما عن بعضهِما

َأنالمقِّقُ السحي بِذَِلكو ،ي لَهنْتَما ييددا جداحا وبنِ شَعاالثْنَي نقَ مخْل١٦.  ي ،داحاِهللا كَشَخْصٍ و عا ممهاِلحصفَي
ا لَهاِئهِمما بِانْتمنَهيب ةاودلَى الْعي عقْضييبِ. وللَى الصع هتوبِم المِ ١٧ .كُلُّ ذَِلكى السشْرى بِبنَادو يحسالْم اءفَج

ِإذَن بِواسطَة الْمسيحِ نَحن جميعا ١٨. لَكُم َأنْتُم الَّذين كُنْتُم بعيدين عنِ اِهللا، وِللَّذين كَانُوا قَرِيبِين منْه: ِللْجميعِ
ِإلَى اَألبِ بِر بنَتَقَر َأن يعتَطنَسداحوحٍ و.  



مبنيين علَى ٢٠فََأنْتُم لَستُم غُرباء َأو َأجانب فيما بعد، بْل مواطنُون مع الصاِلحين، وَأعضاء في عاِئلَة اِهللا، ١٩
ةاوِيالز رجح وه هـى نَفْسيسع يحسالْمو ،اءاَألنْبِيِل وساسِ الري ٢١ َأسا فضعب هضعب الْبِنَاء شُدي ي بِهالَّذ

ا ِللهسقَدتًا ميب يرصُل ِليكْتَميامٍ، وج٢٢. انْس يهف يمقكَنًا ِهللا يسوا ميرا ِلتَصعم يكُمنبي ويحِ، فَهسِللْم ونتَنْتَم َألنَّكُمو
هوحبِر.  

 

 بولس خادم للشعوب

٣ 

الشَك َأنَّكُم سمعتُم َأن ٢. هذَا َأنَا بولُس مسجون اآلن في سبِيِل الْمسيحِ عيسـى من َأجلكُم َأنْتُم يا غَير اليهودِل١
ةَ لَكُممدالْخ هذي هطَانَأع هتمعا٣. اُهللا بِنْؤيي رف هرتُ لَ. فَكَشَفَ ِلي سكَتَبارٍ، وصذَا بِاخْته نع ا ٤كُمم ْأتُمقَر فَِإن

هذَا السر، لَم يعرِفْه النَّاس في اَألجياِل الْماضية، َأما اآلن فَقَد كَشَفَه ٥. كَتَبتُه، تُدرِكُون َأنِّي َأعرِفُ سر الْمسيحِ
والسر هو َأنَّه بِواسطَة اِإلنْجِيِل صار ِلغَيرِ الْيهود نَصيب مع الْيهود في ٦. لصاِلحيناُهللا بِروحه ِلرسله وَأنْبِياِئه ا

م ِللْمسيحِ بركَات اِهللا، وَأنَّهم َأصبحوا َأعضاء معا في جِسمٍ واحد، وَأنَّهم يحصلُون معا علَى وعد اِهللا بِانْتماِئهِ
  .عيسى

فَمع َأنِّي َأقَلُّ من َأصغَرِ مْؤمنٍ، لَكن اَهللا ٨. وبِنعمة اِهللا الَّتي َأعطَاها ِلي بِعمِل قُوته، صرتُ خَادم اِإلنْجِيِل٧
فَِإن اَهللا . وُأوضح ِللنَّاسِ معنَى هذَا السر٩ذي بِال حدود، َأعطَاني هذه النِّعمةَ ُألبشِّر غَير اليهود بِغنَى الْمسيحِ الَّ

ةياضورِ الْمصي كُلِّ الْعا فكْتُومم قَاهَأب ،اءيحِ، ١٠. خَاِلقَ كُلِّ اَألشْيسالْم ةُأم طَرِيق نع َأنَّه وذَا هه نم هدقَصو
فَهذَا هو قَصده اَألزِلي ١١. امِ والْقَادة الَّذين في السماء، َأن يعرِفُوا حكْمةَ اِهللا الْمتَعددةَ اَألشْكَاِليمكن اآلن ِللْحكَّ

يمكنُنَا َأن نَتَقَرب ِإلَى اِهللا فَنَحن بِواسطَة الْمسيحِ، وبِاِإليمانِ بِه، ١٢. الَّذي تَممه بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى مولَانَا
قَةثو ةير١٣. بِحكُمدجِلم فَهِي ،كُملَأج نا ميهاني ُأعالَّت يقَاتبِ الضبوا بِسَأسال تَي و َأنجَأر ِلذَِلك.  

  يقويهم يسأل اهللا أن

١٤ امَأم تَيكْبلَى رع دجبِ َأسبذَا السُل١٥اَألبِ ِلهصتَح نْهي ملَى  الَّذضِ، علَى اَألرعو اءمي السف هاِئلَتكُلُّ ع
وَأن يسكُن الْمسيح ١٧. وَأسَألُه َأن يَؤيدكُم في كيانكُم الداخلي بِقُوة بِروحه علَى قَدرِ غنَاه في الْمجد١٦. اسمها
وَأن تَكُونُوا َأنْتُم وكُلُّ الْمْؤمنين َأقْوِياء ١٨. وَأن تَتَعمقَ جذُوركُم وَأساساتُكُم في الْمحبة. وبِكُم بِاِإليمانِفي قُلُ

ا وةٌ جِداِليعا، وطَوِيلَةٌ جِدا وةٌ جِدرِيضيحِ عسةَ الْمبحم فَ َأنوا كَيماِلتَفْهيقَةٌ جِدم١٩. ع هذرِفُوا هتَع َأنو
  .الْمحبةَ، مع َأنَّها تَفُوقُ كُلَّ معرِفَة، فَتَمتَلُئوا تَماما بِكُلِّ كَماِل اِهللا

٢٠تقُو بسُل، حنَتَخَي َأو ا نَطْلُبكُلِّ م نا مجِد َل َأكْثَرفْعي َأن رالْقَاد وينَااُهللا هُل فمي تَعالَّت ي ٢١. هالُل فالْج فَلَه
يناآلبِد دِإلَى َأبنٍ، ومي كُلِّ زـى، فيسيحِ عسبِالْمو ،يننْؤمالْم ةُأم .ـينآم.  

 



 والمسيح الرأس نحن الجسم

٤ 

كُونُوا داِئما ٢. وا كَما يليقُ بِالدعوة الَّتي دعاكُم بِها اُهللافََأنَا الْمسجون هنَا من َأجِل الْمسيحِ، ُأوصيكُم َأن تَعيش١ُ
ةبحا بِمضعب كُمضعلُوا بتَماحو ،ورِينبص ،لُطَفَاء ،ينعاضتَو٣. م كُمدهلُوا كُلَّ جذا، فَابداحو وحالر لَكُمعج لَقَد

الْو هذفَظُوا هاِلتَحعم بِطُكُمري يالمِ الَّذةَ بِالسداُهللا ِلتَشْتَرِكُوا ٤. ح اكُمعا دكَم ،داحو وحرو داحو مجِس دوجي َألنَّه
داحو اءجي را فع٥. مداحو يستَغْطو ،داحو انِإيمو ،داحو ديس دوجيَأ٦. و وهو ،داحو كُلِّ النَّاسِ، اُهللا وب

كُلِّهِم يهِمف وهو ،كُلِّهِم يهِمُل فمعيكُلِّ النَّاسِ، و برو.  
٧يحسالْم لَه ما قَسكَم ةمالنِّع نا ميبنَاُل نَصنَّا يم داحكُلَّ و فَِإن ،ذَِلك عم٨. وتَابقُوُل الْكا يِإلَى : "كَم دعا صلَم

فَيدلُّ علَى َأنَّه َأوال نَزَل ِإلَى هذه " صعد: "َأما قَولُه٩." اَألعاِلي، َأخَذَ معه َأسرى كَثيرِين، وَأعطَى هدايا ِللنَّاسِ
ةيعضضِ الْوَل١٠. الَْأري نَزالَّذ يحسفَالْمورِهضَأل الْكُلَّ بِحمي ِلكَي ،اتاومقَ كُلِّ السفَو دعص هنَفْس و١١. ، ه ثُم

فَجعَل الْبعض رسال، والْبعض َأنْبِياء، والْبعض بشيرِين، والْبعض رعاةً " َأعطَى هدايا ِللنَّاسِ"ِإنَّه هو الَّذي 
ينلِّمعيح١٢ِ. مسمِ الْمجِس ِلبِنَاء ةمدوا بِالْخقُومِلي يننْؤمالْم دعِلي ذَِلكي ١٣. وف ةدحا ِإلَى الْوعَل كُلُّنَا متَّى نَصح

  .ذي يوجد في الْمسيحِاِإليمانِ وفي معرِفَة ابنِ اِهللا، ونُصبِح باِلغين، ونَصَل ِإلَى مستَوى الْكَماِل التَّام الَّ
١٤نَاكهنَا وِإلَى ه يحبِنَا الر يحتُطو ،اجوفُنَا اَألمقَى َأطْفَاال، تَقْذال نَب بِذَِلك . ،تَاِلينحالْم ثَاءالْخُب اِليمذَا تَعبِه دَأقْص

لُّوا النَّاسضي َأن اوِلُونحي ين١٥. الَّذنلْل نُعيحِبسالْم ونَح يلَةسو بِكُلِّ وفَنَنْم ،ةبحقَّ بِمالْح  . ْأسالر و١٦فَه بِهو
هلَيع جِبا يوٍ مضُل كُلُّ عمعيضٍ، وعا بِبهضعب اءضُل كُلُّ اَألعتَتَّصا، وعمِ مكُلُّ الْجِس كاستَمي . مو الْجِسنْمفَي

و كُلُّهةبحبِالْم هي نَفْسنبي. 
 صفات الطبيعة الجديدة

ال تَعيشُوا بعد اآلن كَما يفْعُل غَير الْمْؤمنين بِه، الَّذين َأفْكَارهم عقيمةٌ، : فَُأوصيكُم بِهذَا بِِإلْحاحٍ بِاسمِ الْمسيح١٧ِ
١٨يدعب مهةٌ، ومظْلم مقُولُهعو ،مهنَادعو هِملهبِ جبا اُهللا بِسهنَحمي يالَّت اةينِ الْحع اسٍ، ١٩ونسوا كُلَّ ِإحفَقَدو

ابِطبِال ض شَةوا كُلَّ فَاحبتَكرِلي ةِللْخَالع مهوا َأنْفُسلَّمسو.  
َأنْتُم سمعتُم رِسالَتَه وتَنْتَمون لَه، ِلذَِلك تَعلَّمتُم الْحقَّ ٢١. تَلفُ عن هذهَأما َأنْتُم فَتَعلَّمتُم من الْمسيحِ ُأمورا تَخ٢٠ْ

م وهو َأن تَنْزِعوا عنْكُم الطَّبِيعةَ الْقَديمةَ الَّتي كَانَتْ في الْماضي تُوجه حياتَكُم، وتَقُودك٢٢ُ. الْموجود في عيسـى
ةعا الْخَادهاتغَببِر الك٢٣. ِإلَى الْهقُولَكُمعو كُموا قُلُوبددتُج َأنا اُهللا ٢٤. وي خَلَقَهةَ الَّتيددةَ الْجوا الطَّبِيعستَلْب َأنو

  .حسب صفَاته ِلتَكُونُوا صاِلحين ومخَصصين ِهللا بِالْحقِّ
. بدا، بْل يجِب علَى كُلِّ واحد َأن يكَلِّم اآلخَرِين بِالصدق، َألنَّنَا َأعضاء نَنْتَمي بعضنَا ِإلَى بعضٍال تَكْذبوا َأ٢٥
٢٦ينانبغَض ازِلْتُمم َأنْتُمو كُملَيع سبِ الشَّمُئوا، ال تَغْرفَال تُخْط تُمبغَض ِإنتَّى و٢٧. حةً ال تُعصفُر يسلطُوا ِإب



نَكُمي٢٨. ب هوَل نَفْسعِلي ٍل شَرِيفمي عف بتْعي َأنو ،رِقَةنِ السكُفَّ عي َأن هلَيع جِبُل، يقَب نرِقُ مسي ي كَانالَّذ
تَاجِينحالْم داعسا يضَأيو.  

٢٩َأفْو نيَئةٌ مذةٌ بمكَل جْلال تَخْرب ،كُمكَةً  اهرب كُونِلي ،هِمتاجِلح بنَاسمو اآلخَرِين ةِلتَقْوِي اِلحص وا هوا بِمتَكَلَّم
ينعام٣٠. ِللسمتَميمٍ سمٍ قَادوي يف َأنَّه نْهانٍ ممكَض بِه كُماَهللا خَتَم َألن ،وساِهللا الْقُد وحزِنُوا رال تُحكُماءدف  .

٣١كُلِّ شَرو ةيمشَتو اكرعبٍ وغَضانٍ وجيهو قْدكُلِّ ح نوا م٣٢. تَخَلَّص ونَح كُمضعب ينشَفُوقو كُونُوا لُطَفَاء
  .بعضٍ، وسامحوا كَما سامحكُم اُهللا لَما آمنْتُم بِالْمسيحِ

  
 في النور عيشوا

٥ 

١َأنْتُم،اءباِهللا اَألح نَاءَأب  وا بِه٢. فَاقْتَد ةً ِللهيحضانًا وبنَا قُرلَأج نم هذََل نَفْسبو يحسنَا الْمبا َأحكَم ةبحيشُوا بِالْمع
ةاِئحةَ الربطَي. 

. حتَّى بَِأن تُذْكَر بينَكُم، َألن هذَا ال يليقُ بِالْمْؤمنين سمحواَأما الزنَى وكُلُّ َأنْواعِ النَّجاسة والطَّمعِ، فَال ت٣َ
تََأكَّدوا َأنَّه ٥. وَأيضا الْقَباحةُ والْكَالم السخيفُ والنُّكْتَةُ الْبذيَئةُ ـ هذه ال تَليقُ بِكُم، بْل بِاَألولَى عباراتُ الشُّكْر٤ِ

  .ب في مملَكَة الْمسيحِ ِإلَهِنَا َألي واحد زانٍ َأو نَجِسٍ َأو طَماعٍ، َألن الطَّماع يعبد اَألصنْامال نَصي
٦طال ي ينلَى الَّذاِهللا ع بلُّ غَضحورِ ياُألم هذبِ هببِس بِالْكَالمِ الْفَارِغِ، َألنَّه دَأح كُمعخْدفَال يونَهال ٧. يع ِلذَِلك

مهعيح٨ِ. تَشْتَرِكُوا مسِللْم ونتَنْتَم َألنَّكُم ،نُور فََأنْتُم ا اآلنا، َأمظَالم ي كُنْتُماضي الْمف يقُ . َأنْتُملا ييشُوا كَمع ِإذَن
ال تَشْتَرِكُوا ١١. اعرِفُوا ما يرضي الْمسيح١٠.  وصالحٍ وحقَّألن النُّور ينْتج ثمارا هي كُلُّ خَير٩ٍ. بَِأهِل النُّورِ

َألن ما يعملُونَه في السر نَحن نَخْجُل ١٢. في َأعماِل َأهِل الظَّالمِ الَّتي ال ثمار منْها، بِل اكْشفُوها علَى حقيقَتها
كْرِهذ نتَّى م١٣. حنلَكهيقَتقلَى حع رظْهي النُّورِ، يفُ فنْكَشا يمنْدع ء١٤.  كُلَّ شَي ظْهِري يالَّذ وه النُّور َألن

قُولُونذَا يِله ،ءكُلَّ شَي" :يحسالْم كلَيشرِقَ عفَي ،توالْم نم قُمو ،ا نَاِئمقَّظْ يتَي".  
انْتَهِزوا كُلَّ فُرصة ممكنَة ِلعمِل الْخَيرِ، َألن هذه ١٦. كَيفَ تَعيشُون، ال كَجهالء بْل كَحكَماءفَانْتَبِهوا جيدا ١٥

السكْرِ خَراب، ال تَسكَروا بِالْخَمرِ، فَفي ١٨. ال تَكُونُوا َأغْبِياء، بِل اعرِفُوا ما هي ِإرادةُ الْمسيح١٧ِ. َأيام شريرةٌ
غَنُّوا وَأنْشدوا ِلربنَا . حدثُوا بعضكُم بعضا بِالْمزاميرِ والتَّسابِيحِ واَألغَاني الَّتي بِالروح١٩ِ. بِل امتَلُئوا بِالروحِ

ي قُلُوبِكُم٢٠. فءلَى كُلِّ شَيعو قْتي كُلِّ وف وا اَهللا اَألبيحِاُشْكُرسـى الْميسنَا عديمِ سوا ٢١.  بِاسعخْضا
يحسالْم تَتَّقُون ضٍ َألنَّكُمعِلب كُمضعب. 



 الزوجات واألزواج

س زوجته، َألن الزوج هو رْأ٢٣. َأيتُها الزوجاتُ، كُلُّ واحدة منْكُن يجِب َأن تَخْضع ِلزوجِها كَما ِللْمسيح٢٢ِ
فَكَما تَخْضع ُأمةُ الْمسيحِ لَه، يجِب َأن تَخْضع ٢٤. كَما َأن الْمسيح هو رْأس ُأمته، الَّتي هي جِسمه وهو منْقذُها

ءي كُلِّ شَيا فجِهوةُ ِلزجوالز.  
٢٥نْكُمم داحكُلُّ و ،اجوا اَألزها، َأيهلَأج نم هى بِنَفْسحضو تَهُأم يحسالْم با َأحكَم تَهجوز بحي َأن جِبي 
جماِل، وِلكَي يقَدمها ِإلَى نَفْسه ُأمةً راِئعةَ ال٢٧ِْلكَي يخَصصها لَه ويطَهرها بِالْغَسِل بِالْماء بِواسطَة كَلمة اِهللا، ٢٦

فَيجِب علَى كُلِّ رجٍل َأن يحب زوجتَه ٢٨. ولَيس فيها عيوب َأو تَجاعيد َأو َأي نَقْصٍ، بْل صاِلحةً وبِال خَطٍَأ
همجِس بحا يكَم .هنَفْس بحي تَهجوز بحي يَأ٢٩. فَالَّذ همجِس هكْري دال َأحي بِهتَنعيو همطْعْل يا، بدب . وذَا ههو

 ،هتُأم عم يحسالْم لُهمعا ي٣٠متَابقُوُل الْكا يكَم ،همجِس اءضَأع ن٣١: َألنَّنَا نَح" اهُل َأبجالر كتْربِ يبذَا الْسِله
لَكنَّه ينْطَبِقُ ٣٣وَأنَا َأقْصد بِه الْمسيح وُأمتَه، . هذَا سر عظيم٣٢." ر االثْنَانِ واحداوُأمه، ويقْتَرِن بِامرَأته، ويصي

 .اكُلُّ واحد منْكُم يجِب َأن يحب زوجتَه كَنَفْسه، ويجِب علَى كُلِّ زوجة َأن تَحتَرِم زوجه: علَيكُم َأيضا
 

 األبناء واآلباء

٦ 

١ابوالص وذَا هه َألن ،يكُماِلدوا ويعتُط َأن يننْؤمكَم كُملَيع جِبي ،الدا اَألوه٢. َأي"كُأمو اكَأب ُل " َأكْرِمَأو يه
 وهو دعا وهعم ةيصي اَأل"٣وف كرمطُوَل عيو حتَنْج ضِِلكَير".  

 .وَأنْتُم َأيها اآلباء، ال تَغيظُوا َأوالدكُم، بْل ربوهم في اَألدبِ والتَّعليمِ الَّذي من الْمسيح٤ِ
 العبيد والسادة

اعملُوا هذَا، ٦. كُم تَخْدمون الْمسيحبِاحترامٍ وخَوف وقَلْبٍ مخْلصٍ، كََأنَّ َأيها الْعبِيد، َأطيعوا َأسيادكُم من الْبشَر٥ِ
قُلُوبِكُم نةَ اِهللا مادلُوا ِإرمعيحِ، اسالْم بِيدْل كَعب ،نْكُما عوضري ِلكَي ،ونَكُمباقري مهفَقَطْ و سحٍ ٧. لَيبِفَر موهمخْدا

يحسالْم ديالس ونمتَخْد النَّاسِكََأنَّكُم درجم سلَي٨.  و ا َأودبع كَان اءوس ،داحُئ كُلَّ وكَافيس يحسالْم وا َأنتَذَكَّرو
لُهمعي ياِلحِ الَّذِل الصملَى الْعا، عرح.  

ال تُهددوهم، وتَذَكَّروا َأنَّكُم َأنْتُم وهم جميعا فَوقَكُم سيد . وَأنْتُم َأيها اَألسياد، عاملُوا عبِيدكُم بِنَفْسِ هذه الْمبادِئ٩
دَألح زيتَحال ي وهو ،اءـمي السف.  

  الحرب الروحية

١٠ةيمظالْع هتربِقُديحِ وسبِالْم اءا، كُونُوا َأقْوِييرَأخالْكَا١١. و الحوا السسلْبا َأن نَكُمكمي اُهللا، ِلكَي يهطعي يَل الَّذم
يسلِإب طَطخ دوا ضدممِ ١٢. تَصظْلالَمِ الْمذَا الْعكَّامِ هح دْل ضشَرِ، بالْب نم اءدَأع دض سلَي ،ارِبنُح نفَنَح

يوحالر اتالْقُو دضو ،هاديَأسو هتقَادوةاِئيمالس اءوي اَألجف ةيرالشِّر ي ١٣. ةَل الَّذالْكَام الحلُوا السماح ِلذَِلك



ونُوا يعطيه اُهللا، حتَّى عنْدما يْأتي علَيكُم يوم الشَّر، يمكنَكُم َأن تَصدوا هجمات الْعدو، وفي نهاية الْمعركَة تَكُ
ين١٤. ثَابِتيندـتَعسفُوا مق .ردي الصمحي يعِ الَّذركَالد الحالصو ،طسَل الْووامٍ حزقَّ كَحوا الْحسلْبا .
لُوا اِإليمان كَتُرسٍ، َألنَّكُم وبِاِإلضافَة ِإلَى كُلِّ هذَا احم١٦. والْبسوا في َأقْدامكُم الْحماس ِلنَشْرِ ِإنْجِيِل السالم١٥ِ

يرالشِّر ودا الْعبِه فُكُمقْذي يلَةَ الَّتشْتَعالْم امهُئوا الستُطْف َأن ونرتَقْد ١٧. بِهْأسي الرمتَح اةَ كَخُوذَةوا النَّجسلْبا .
. صلُّوا في كُلِّ وقْت بِالروحِ بِكُلِّ َأنْواعِ الصالة واالبتهاِل١٨. لروحتَسلَّحوا بِكَالمِ اِهللا كَسيف يعطيه لَكُم ا

ومن َأجلي َأنَا َأيضا حتَّى عنْدما َأفْتَح ١٩. وادعوا اَهللا داِئما من َأجِل كُلِّ الْمْؤمنين. اسهروا وواظبوا علَى هذَا
َأنَا هنَا سفير هذَا اِإلنْجِيِل، مع َأنِّي ٢٠. مِ، يعطيني اُهللا رِسالَةً َألتَحدثَ بِجراءة وُأعلن سر اِإلنْجِيِلفَمي ِللْكَال

هلَأج نم لَةلْسبِس دقَيم .لَيع جِبا يكَم ةاءربِج بِه يُأنَاد لُّوا ِلكَيص ِإذَن. 
 ختام

ِإنَّه َأخٌ محبوب وخَادم َأمين في . الشَّديد سيخْبِركُم بِكُلِّ شَيء، َألنِّي ُأرِيدكُم َأن تَعرِفُوا َأخْبارِي وَأحواِلي٢١
  .يشَجعكُموقَد َأرسلْتُه ِإلَيكُم ِلهذَا السببِ، ِلكَي يعرفَكُم َأحوالَنَا و٢٢. عمِل الْمسيحِ

٢٣ةيعِ اِإلخْوملَانَا، ِإلَى جويحِ مسى الْميسعاِهللا َأبِينَا و نانِ ماِإليم عةُ مبحالْمو الميعِ ٢٤. السمج عةُ ممالنِّع
  .الَّذين يحبون سيدنَا عيسـى الْمسيح محبةً ال تَزوُل َأبدا

  


