
سِل أَفَسوِل ِإىل أَهساَلر ولُسالَةُ بِرس  
1 
1سوعيف املَسيِح ي واملؤِمنني ،سيف أفَس الَّذين يسنيشيئَِة اِهللا، إىل الِقداملَسيِح مب سوعسولُ ير ،ةٌ لكُم 2: بولُسِنعم

 .وسالم ِمن اِهللا أبينا والرب يسوع املَسيِح

  بركات روحية يف املسيح
كما اختارنا فيِه قَبلَ 4مبارك اُهللا أبو ربنا يسوع املَسيِح، الَّذي باركَنا بكُلّ بركٍَة روحيٍة يف السماوياِت يف املَسيِح، 3

يِح لنفِسِه، حسب مسرِة إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع املَس5تأسيِس العالَِم، لنكونَ ِقديسني وبال لوٍم قُدامه يف املَحبِة، 
الَّذي فيِه لنا الِفداُء بدِمِه، غُفرانُ اخلطايا، حسب ِغنى 7. ملَدِح مجِد ِنعمِتِه الَّيت أنعم ا علَينا يف املَحبوِب6مشيئَِتِه، 
لتدبِري 10، حسب مسرِتِه الَّيت قَصدها يف نفِسِه، إذ عرفَنا بِسر مشيئَِتِه9الَّيت أجزهلا لنا بكُلّ ِحكمٍة وِفطنٍة، 8ِنعمِتِه، 

ماواِت وما على األرِض، يف ذاكيٍء يف املَسيِح، ما يف السكُلَّ ش عجمِة، ليا، 11. ِملِء األزِمنصيبا ِنلنا نالَّذي فيِه أيض
بسيٍء حلُ كُلَّ شعمقَصِد الَّذي ي بسساِبقًا ح ننييعشيئَِتِه، م12 رأِي م ققد سب الَّذين حنجِدِه، نكونَ ملَدِح ملن

الَّذي فيِه أيضا أنتم، إذ ِمسعتم كِلمةَ احلَق، إجنيلَ خالِصكُم، الَّذي فيِه أيضا إذ آمنتم خِتمتم 13. رجاؤنا يف املَسيِح
  .ِثنا، لِفداِء املُقتنى، ملَدِح مجِدِهالَّذي هو عربونُ مريا14بروِح املَوِعِد القُدوِس، 

  شكر وصالة
15 ،يسنيمجيِع الِقد حون ِتكُمبحوم ،سوعي ببالر بإمياِنكُم ا إذ قد ِمسعت16لذلك أنا أيض ،ا ألجِلكُمال أزالُ شاِكر

 أبو املَجِد، روح اِحلكمِة واإلعالِن يف معِرفَِتِه، كي يعطيكُم إله ربنا يسوع املَسيِح،17ذاِكرا إياكُم يف صلَوايت، 
18 ،يسنيجِد مرياِثِه يف الِقدى مِتِه، وما هو ِغنعوجاُء دعلَموا ما هو رلت ،يونُ أذهاِنكُمةً عنريستةُ 19مظَموما هي ع

ِة قوِل ِشدمع بسح ،املؤِمنني حننا نحوِتِه الفائقَةُ ن20ِتِه قُدر هاألمواِت، وأجلَس ِمن هيف املَسيِح، إذ أقام ِملهالَّذي ع
فوق كُلّ رياسٍة وسلطاٍن وقوٍة وسيادٍة، وكُلّ اسٍم يسمى ليس يف هذا الدهِر فقط بل 21عن يميِنِه يف السماوياِت، 

الَّيت هي 23وإياه جعلَ رأسا فوق كُلّ شيٍء للكَنيسِة، وأخضع كُلَّ شيٍء حتت قَدميِه، 22يف املُستقبِل أيضا، 
  .جسده، ِملُء الَّذي يمُأل الكُلَّ يف الكُلّ

  
  

  األحياء مع املسيح
2 
الَّيت سلكتم فيها قَبالً حسب دهِر هذا العالَِم، حسب رئيِس سلطاِن 2وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذُّنوِب واخلطايا، 1

الَّذين نحن أيضا مجيعا تصرفنا قَبالً بينهم يف شهواِت جسِدنا، 3اهلَواِء، الروِح الَّذي يعملُ اآلنَ يف أبناِء املَعصيِة، 
 الرمحِة، ِمن أجِل اَُهللا الَّذي هو غَين يف4عاِملني مشيئاِت اجلَسِد واألفكاِر، وكُنا بالطَّبيعِة أبناَء الغضِب كالباقني أيضا، 

وأقامنا معه، 6 - بالنعمِة أنتم مخلَّصونَ -ونحن أموات باخلطايا أحيانا مع املَسيِح 5محبِتِه الكَثريِة الَّيت أحبنا ا، 
 ،سوعاِت يف املَسيِح يماوييف الس نا معهِت7وأجلَسى ِنعمِة ِغنهوِر اآلتييف الد ظِهرباللُّطِف علَينا يف املَسيِح لي ،ِه الفائق



سوع8. يلَّصونَ، باإلمياِن، وذلك ليس ِمنكُمخِة معمبالن كُمةُ اِهللا. ألنطي9. هو عدأح ِخرفتأعماٍل كيال ي ليس ِمن .
  . فأعدها لكَي نسلُك فيهاألننا نحن عملُه، مخلوقني يف املَسيِح يسوع ألعماٍل صاِلحٍة، قد سبق اُهللا10
 

  واحد يف املسيح
أنكُم 12لذلك اذكُروا أنكُم أنتم اُألمم قَبالً يف اجلَسِد، املَدعوين غُرلَةً ِمن املَدعو ِختانا مصنوعا باليِد يف اجلَسِد، 11

يلَ، وغُرباَء عن عهوِد املَوِعِد، ال رجاَء لكُم، وبال إلٍه يف رعويِة إسرائ كنتم يف ذلك الوقِت بدوِن مسيٍح، أجنبيني عن
ألنه هو 14. ولكن اآلنَ يف املَسيِح يسوع، أنتم الَّذين كنتم قَبالً بعيدين، ِصرتم قريبني بدِم املَسيِح13. العالَِم

مبِطالً جبسِدِه ناموس الوصايا يف . أِي العداوة15َ املُتوسطَ سالمنا، الَّذي جعلَ اِلاثنِني واِحدا، ونقَض حائطَ السياِج
ويصاِلح اِلاثنِني يف جسٍد واِحٍد مع اِهللا 16فرائض، لكَي يخلُق اِلاثنِني يف نفِسِه إنسانا واِحدا جديدا، صاِنعا سالما، 

ألنَّ بِه لنا ِكلَينا قُدوما يف روٍح 18. م بسالٍم، أنتم البعيدين والقريبنيفجاَء وبشرك17ُ. بالصليِب، قاِتالً العداوةَ بِه
مبنيني على أساِس 20فلَستم إذًا بعد غُرباَء ونزالً، بل رعيةٌ مع الِقديسني وأهِل بيِت اِهللا، 19. واِحٍد إىل اآلِب

 هفسن املَسيح سوعِل واألنبياِء، ويسِة، الراويالز رجا يف 21حسقَديكَالً منمو ها، يعا مكَّبرالَّذي فيِه كُلُّ الِبناِء م
بوِح22. الرا ِهللا يف الرسكَنا، معونَ مبنيا مم أيضالَّذي فيِه أنت.  

  
  

  إعالن سر املسيح
3 
إنْ كنتم قد ِمسعتم بتدبِري ِنعمِة اِهللا املُعطاِة يل 2ا اُألمم، بسبِب هذا أنا بولُس، أسري املَسيِح يسوع ألجِلكُم أيه1

3. ألجِلكُمرفَين بالسربإعالٍن ع هباإلجياِز. أن بتفكت قتموا 4. كما سبتقِدرونَ أنْ تفه ،هما تقرأونِبِه حينسالَّذي حب
يعرف بِه بنو البشِر، كما قد أُعِلن اآلنَ لرسِلِه الِقديسني وأنبيائِه الَّذي يف أجياٍل أُخر مل 5. ِدراييت بِسر املَسيِح

الَّذي ِصرت أنا خاِدما له حسب 7. أنَّ اُألمم شركاُء يف املرياِث واجلَسِد ونواِل موِعِدِه يف املَسيِح باإلجنيِل6: بالروِح
ِة اِهللا املُعطاِة يل حِة ِنعموِهبِتِهمِفعِل قو بِم 8. ساُألم نيب رشةُ، أنْ أبعمهِذِه الن تأُعطي ،يسنيمجيِع الِقد ريل أنا أصغ

وأُنري اجلميع يف ما هو شِركَةُ السر املَكتوِم منذُ الدهوِر يف اِهللا خاِلِق اجلميِع بيسوع 9بِغنى املَسيِح الَّذي ال يستقصى، 
لكَي يعرف اآلنَ ِعند الرؤساِء والسالطِني يف السماوياِت، بواِسطَِة الكَنيسِة، ِحبكمِة اِهللا املُتنوعِة، 10. املَسيِح
لذلك 13. الَّذي بِه لنا جراَءةٌ وقُدوم بإمياِنِه عن ِثقٍَة12. حسب قَصِد الدهوِر الَّذي صنعه يف املَسيِح يسوع ربنا11
  .لُب أنْ ال تِكلّوا يف شدائدي ألجِلكُم الَّيت هي مجدكُمأط

  صالة من أجل أهل أفسس
الَّذي ِمنه تسمى كُلُّ عشريٍة يف السماواِت وعلى 15بسبِب هذا أحين ركبتي لَدى أيب ربنا يسوع املَسيِح، 14

ليِحلَّ املَسيح 17أنْ تتأيدوا بالقوِة بروِحِه يف اإلنساِن الباِطِن، لكَي يعطيكُم حبسِب ِغنى مجِدِه، 16. األرِض



 ،ما هو 18باإلمياِن يف قُلوبكُم ،يسنيدِركوا مع مجيِع الِقدطيعوا أنْ تى تستِة، حتبسونَ يف املَحتأسلونَ ومتأصم موأنت
 ،لووالع مقوالطّولُ والع رض19العبحِلئوا إىل كُلّ ِملِء اِهللاوتعِرفوا ممتت 20. ةَ املَسيِح الفائقَةَ املَعِرفَِة، لكَي والقاِدر

له املَجد يف الكَنيسِة يف 21أنْ يفعلَ فوق كُلّ شيٍء، أكثَر ِجدا ِمما نطلُب أو نفتِكر، حبسِب القوِة الَّيت تعملُ فينا، 
  .آمني. ِل دهِر الدهوِراملَسيِح يسوع إىل مجيِع أجيا

  
  

  وحدة يف جسد املسيح
4 
1بيف الر أنا األسري ،إلَيكُم ا: فأطلُب معيتِة الَّيت دعوللد ِحقٍة، وبطوِل 2. أنْ تسلُكوا كما يداعٍع، ووبكُلّ تواض

جسد واِحد، وروح 4. ظوا وحدانيةَ الروِح بِرباِط السالِممجتِهدين أنْ حتف3َ. أناٍة، محتِملني بعضكُم بعضا يف املَحبِة
إله وآب واِحد 6رب واِحد، إميانٌ واِحد، معموديةٌ واِحدةٌ، 5. واِحد، كما دعيتم أيضا يف رجاِء دعوِتكُم الواِحِد

ِة  املَسيِحولكن  لكُلّ  7. للكُلّ، الَّذي على الكُلّ وبالكُلّ ويف كُلّكُمقياِس  ِهب  بسةُ  حعمِت  النا  أعطيواِحٍد  ِمن .
  ".إذ صِعد إىل العالِء، سبى سبيا، وأعطَى الناس عطايا: "لذلك  يقول8ُ
9 ها أنوأم"ِعدفلَى"صالً إىل أقساِم األرِض السا أولَ أيضزن هلَ هو10. ، فما هو إالَّ إنزالَّذالَّذي ن  ا فوقأيض ِعدي ص

وهو أعطَى البعض أنْ يكونوا رسالً، والبعض أنبياَء، والبعض مبشرين، 11. مجيِع السماواِت، لكَي يمأل الكُلَّ
 ،لّمنيععاةً ومر عضِد املَسيِح، 12والبسنياِن جِة، لبِل اِخلدمملع يسنيه13ألجِل تكميِل الِقدنتنا إىل إىل أنْ نمجيع ي

كي ال نكونَ يف ما بعد أطفاالً 14. إىل قياِس قامِة ِملِء املَسيِح. إىل إنساٍن كاِمٍل. وحدانيِة اإلمياِن ومعِرفَِة ابِن اِهللا
حبِة، ننمو يف كُلّ بل صاِدقني يف امل15َ. مضطَِربني ومحمولني بكُلّ ريِح تعليٍم، حبيلَِة الناِس، مبكٍر إىل مكيدِة الضالِل

أسالَّذي هو الر يٍء إىل ذاكش : ،16املَسيح بسفِصٍل، حِة كُلّ مرا مبؤازِرنقتا، ومعا مكَّبرِد مكُلُّ اجلَس الَّذي ِمنه
  .عمٍل، على قياِس كُلّ جزٍء، يحصلُ نمو اجلَسِد لبنياِنِه يف املَحبِة

   النورالسلوك كأبناء
17بيف الر دفأقولُ هذا وأشه : ،طِل ِذهِنِهما ببِم أيضاُألم سائر سلُككما ي عدم 18أنْ ال تسلُكوا يف ما بإذ ه

دوا إذ هم قد فقَ-الَّذين 19. قُلوِم مظِلمو الِفكِر، ومتجنبونَ عن حياِة اِهللا لسبِب اجلَهِل الَّذي فيِهم بسبِب ِغالظَِة
ِع- اِحلسٍة يف الطَّمجاسلوا كُلَّ نعمِة ليعارللد مفوسههكذا، 20.  أسلَموا ن لَّموا املَسيحم فلم تتعا أنتإنْ 21وأم

 ،سوعيف ي قفيِه كما هو ح ملّمتوع موهم قد ِمسعت22كنتاِبِق اإلنسانَ العتيقِف السرصِة التِجه أنْ ختلَعوا ِمن الفاِسد 
وتلبسوا اإلنسانَ اجلديد املَخلوق حبسِب اِهللا يف الِبر 24وتتجددوا بروِح ِذهِنكُم، 23حبسِب شهواِت الغروِر، 

ِة احلَقوقَداس.  
ِاغضبوا وال 26. لذلك اطرحوا عنكُم الكَِذب، وتكَلَّموا بالصدِق كُلُّ واِحٍد مع قريِبِه، ألننا بعضنا أعضاُء البعِض25

ال يسِرِق الساِرق يف ما بعد، بل باحلَري 28. وال تعطوا إبليس مكانا27ال تغرِب الشمس على غَيِظكُم، . تخِطئوا



احتياج له نم عطيأنْ ي يِه، ليكونَ لهدبي اِلحعاِمالً الص ب29. يتعأفواِهكُم ةٌ ِمنديةٌ ركِلم جبل كُلُّ ما كانَ ال ختر ،
اِمعنيةً للسِنعم عطيي ِة، كياحلاج بسنياِن حا للبليوِم 30. صاِلح مِتمتالَّذي بِه خ وساِهللا القُد حِزنوا روحوال ت

طَفاَء بعضكُم وكونوا ل32ُ. ليرفَع ِمن بيِنكُم كُلُّ مرارٍة وسخٍط وغَضٍب وصياٍح وجتديٍف مع كُلّ خبٍث31. الِفداِء
  .نحو بعٍض، شفوقني، متساِمحني كما سامحكُم اُهللا أيضا يف املَسيِح

  
  
 
5 
واسلُكوا يف املَحبِة كما أحبنا املَسيح أيضا وأسلَم نفسه ألجِلنا، قُربانا وذَبيحةً 2فكونوا متمثّلني باِهللا كأوالٍد أِحباَء، 1

  .يبةًِهللا رائحةً طَ
3 ،يسنيبِقد ليقكما ي كُمينب مسع فال يٍة أو طَمجاسنا وكُلُّ نا الزِة واهلَزلُ الَّيت ال 4وأمفاهالس ةُ وال كالموال القَباح

كرالش بل باحلَري ،تعلَمونَ هذا أنَّ كُل5َّ. تليق كُماٍع فإنِجٍس أو طَمزاٍن أو ن - لألوثاِنالَّذي هو عاِبد  - ليس له 
ال يغركُم أحد بكَالٍم باِطٍل، ألنه بسبِب هِذِه اُألموِر يأيت غَضب اِهللا على أبناِء 6. مرياثٌ يف ملكوِت املَسيِح واِهللا

ألنَّ 9. لُكوا كأوالِد نوٍراس. ألنكُم كنتم قَبالً ظُلمةً، وأما اآلنَ فنور يف الرب8. فال تكونوا شركاَءهم7. املَعصيِة
قوح الٍح وبروِح هو يف كُلّ صالر ر10. ثَمبالر ِعند رضيما هو م ِبرينختِة 11. مِركوا يف أعماِل الظُّلموال تشت

ولكن الكُلَّ إذا توبخ 13 .ألنَّ اُألمور احلاِدثَةَ ِمنهم ِسرا، ِذكرها أيضا قَبيح12. غَِري املُثِمرِة بل باحلَري وبخوها
  :لذلك يقول14ُ. ألنَّ كُلَّ ما أُظِهر فهو نور. يظهر بالنوِر

"ائمها النيِقظْ أياست، 

املَسيح ضيَء لكاألمواِت، في ِمن وقُم". 

ِمن أجِل 17.  األيام ِشريرةٌمفتدين الوقت ألن16َّفانظُروا كيف تسلُكونَ بالتدقيِق، ال كجهالَء بل كحكَماَء، 15
بشيئَةُ الرما هي م وِح، 18. ذلك ال تكونوا أغبياَء بل فاِهمنيِلئوا بالرةُ، بل امتوال تسكَروا باخلمِر الَّذي فيِه اخلَالع

شاِكرين كُلَّ 20.  قُلوبكُم للربمكَلّمني بعضكُم بعضا مبزامري وتسابيح وأغاينَّ روحيٍة، مترنمني ومرتلني يف19
  .خاِضعني بعضكُم لبعٍض يف خوِف اِهللا21. حٍني على كُلّ شيٍء يف اسِم ربنا يسوع املَسيِح، ِهللا واآلِب

  الزوجات واألزواج
22 ،كما للرب لِرجاِلكُن عنساُء، اخضها الناملَرأِة كما أنَّ 23أي لَ هو رأسجِة، ألنَّ الرالكَنيس ا رأسأيض املَسيح

أيها 25. ولكن كما ختضع الكَنيسةُ للمسيِح، كذلك النساُء لِرجاِلِهن يف كُلّ شيٍء24. وهو مخلّص اجلَسِد
مطَهرا إياها بغسِل لكَي يقَدسها، 26الرجالُ، أِحبوا ِنساَءكُم كما أحب املَسيح أيضا الكَنيسةَ وأسلَم نفسه ألجِلها، 

لكَي يحِضرها لنفِسِه كنيسةً مجيدةً، ال دنس فيها وال غَضن أو شيٌء ِمن ِمثِل ذلك، بل تكونُ 27املاِء بالكَِلمِة، 
.  يِحب نفسهمن يِحب امرأته. كذلك يِجب على الرجاِل أنْ يِحبوا ِنساَءهم كأجساِدِهم28. مقَدسةً وبال عيٍب



ألننا أعضاُء ِجسِمِه، ِمن لَحِمِه 30. فإنه مل يبِغض أحد جسده قَطُّ، بل يقوته ويربيِه، كما الرب أيضا للكَنيسِة29
هذا السر 32". اِن جسدا واِحداِمن أجِل هذا يترك الرجلُ أباه وأُمه ويلتِصق بامرأِتِه، ويكونُ اِلاثن"31. وِمن ِعظاِمِه

وأما أنتم األفراد، فليِحب كُلُّ واِحٍد امرأته هكذا كنفِسِه، 33. عظيم، ولكنين أنا أقولُ ِمن نحِو املَسيِح والكَنيسِة
  .وأما املَرأةُ فلتهب رجلها

  
  

  األبناء واآلباء
6 
لكَي "3، الَّيت هي أولُ وصيٍة بوعٍد، "أكِرم أباك وأمك"2.  الرب ألنَّ هذا حقأيها األوالد، أطيعوا واِلديكُم يف1

وأنتم أيها اآلباُء، ال تغيظوا أوالدكُم، بل ربوهم بتأديِب 4". يكونَ لكُم خري، وتكونوا ِطوالَ األعماِر على األرِض
  .الرب وإنذاِرِه
  العبيد والسادة

5سيِح، أيكما للم ساطَِة قُلوبكُمٍة، يف بوٍف وِرعدِد خباجلَس بسح كُمتأطيعوا ساد ،بيد6ها الع نِني كمِة العال ِخبدم
. خاِدمني بنيٍة صاِلحٍة كما للرب، ليس للناِس7 ،يرضي الناس، بل كعبيِد املَسيِح، عاِملني مشيئَةَ اِهللا ِمن القَلِب

وأنتم أيها السادةُ، افعلوا هلُم 9. ِلمني أنْ مهما عِملَ كُلُّ واِحٍد ِمن اخلَِري فذلك ينالُه ِمن الرب، عبدا كانَ أم حراعا8
  .هِذِه اُألمور، تاِركني التهديد، عاِلمني أنَّ سيدكُم أنتم أيضا يف السماواِت، وليس ِعنده محاباةٌ

  ح اهللا الكاملسال
البسوا ِسالح اِهللا الكاِملَ لكَي تقِدروا أنْ تثبتوا ِضد مكاِيِد 11. أخريا يا إخويت، تقَووا يف الرب ويف ِشدِة قوِتِه10

الِة العالَِم12. إبليسالطِني، مع وساِء، مع السؤٍم ولَحٍم، بل مع الرمع د تنا لَيستعصارِة هذا فإنَّ معلى ظُلم 
ِمن أجِل ذلك اِمحلوا ِسالح اِهللا الكاِملَ لكَي تقِدروا أنْ تقاِوموا 13. الدهِر، مع أجناِد الشر الروحيِة يف السماوياِت

، والِبسني ِدرع الِبر، فاثبتوا ممنِطقني أحقاَءكُم باحلَق14. يف اليوِم الشريِر، وبعد أنْ تتمموا كُلَّ شيٍء أنْ تثبتوا
حاِملني فوق الكُلّ ترس اإلمياِن، الَّذي بِه تقِدرونَ أنْ تطِفئوا مجيع 16. وحاذين أرجلكُم باسِتعداِد إجنيِل السالِم15

لّني بكُلّ صالٍة وِطلبٍة مص18. وخذوا خوذَةَ اخلَالِص، وسيف الروِح الَّذي هو كِلمةُ اِهللا17. ِسهاِم الشريِر املُلتِهبِة
 ،يسنيٍة، ألجِل مجيِع الِقدٍة وِطلبيِنِه بكُلّ مواظَبهلذا بع وِح، وساِهرينعطَى يل 19كُلَّ وقٍت يف الري وألجلي، لكَي

  الَّذي ألجِلِه أنا20كالم ِعند افِتتاِح فمي، ُألعِلم ِجهارا بِسر اإلجنيِل، 
 

يف سالِسلَ، لكَي سفريكَلَّمأنْ أت ِجبفيِه كما ي أُجاِهر . 

  حتيات ختامية



ولكن لكَي تعلَموا أنتم أيضا أحوايل، ماذا أفعلُ، يعرفُكُم بكُلّ شيٍء تيخيكُس األخ احلَبيب واخلاِدم األمني يف 21
 ،بتعلَموا أحوالَنا، 22الر يِنِه، لكَيهلذا بع إلَيكُم هلتالَّذي أرسكُمقُلوب يزعي ولكَي.  

اَلنعمةُ مع مجيِع الَّذين يِحبونَ ربنا 24. سالم على اإلخوِة، ومحبةٌ بإمياٍن ِمن اِهللا اآلِب والرب يسوع املَسيِح23
  .آمني. يسوع املَسيح يف عدِم فساٍد


