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ِرَساِلْة بُوِلْس َأْْلَفَُسْس
 بعد الميالد وقتلّي بولس كان في الحبس في روما. َأهم حاجة رّكز عليها قبل كل شيء هي »الخّطة متاع60الّرسالة هاذي تكتبت تقريب عام 

هللا« باش يلم كل شيء فيه هو، الحاجات الّي في السماء والحاجات الّي في األرض مع المسيح الّي هو الّراس. الّرسالة هاذي زادا تدعي في شعب
هللا باش يكونوا واحد على طريق اتّحادهم بيسوع المسيح.

برشة َأمثلة إستعملهم بولس باش يوّري الوحدة متاع شعب هللا المتّحدين مع المسيح: الكنيسة كيف اْلَجَسْد، هو الّراس، والّ كيف البنية،
والمسيح هو حجرة الّساس، والّ كيف العروسة، والمسيح هو العريس. الّرسالة تحكي زادا على نعمة هللا الّي في المسيح. كل شيء يتشاف في النّور

متاع محبّة المسيح، التّضحية متاعو، غفرانو، نعمتو، وطهارتو.

تَِحيَّة

يِسيْن الِّي ُهوَما ِمْن َشْعْب هللْا ِولِّي ُهوَما َأَُمنَاْء فِي الَمِسيْح يَُسوْع، الِّي َساْكنِيْن 1  ِمْن بُولُْس الِّي ُهَو َرُسوْل الَمِسيْح يَُسوْع ْبِإَِراِدةْ هللْا، ِللِقدِّ

ْب يَُسوْع الَمِسيْح. 2فِي َأَفَُسْس.  النِّْعَمة ِوالسَّالَْم ِليُكْم ِمْن ِعْنْد هللْا بُونَا ِوالرَّ 1
بََرَكاْت ُروِحيَّة فِي الَمِسيْح

ْنيَا بَاْش ْنُكونُوا 4تَبَاَرْك هللْا بُو َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح، الِّي بَاِرْكنَا فِي الَمِسيْح ْبُكْل بَْرَكة ُروِحيَّة فِي الْسَماَواْت.  3 ِكيَما ْختَاْرنَا فِيْه ْقبَْل َما تِتْْخلَْق الدِّ

يِسيْن ْوَما ْعِلينَاْش لُوْم قُدَّاُمو فِي الْمَحبَّة.  ْسبِْق ِوْختَاْرنَا بِْمَحبّْتُو بَاْش ْنُكونُوا ْوالَدُو فِي يَُسوْع الَمِسيْح َحْسْب إَِراْدتُو.  5قِدِّ
بَاْش نُْشْكُروا الَمْجْد ْمتَاْع 6

و ِوتِْغْفِرْت ْذنُوْبنَا ْبنِْعْمتُو الْعِظيَمة.  7نِْعْمتُو الِّي ْنِعْم بِيَها ْعِلينَا فِي اْبنُو الِّي ْيِحبُّو.  ْر 9الِّي فَاْض ِبيَها ْعِلينَا.  8الِّي تِْفِدينَا ْبدَمُّ ْفنَا بِالّسِ ْعلَى َخاْطُرو َعّرِ

ْمَها فِي قَْلْب الْزَماْن، بَاْش ْيِلْم ُكْل َشْيء 10الغَاِمْض ْمتَاْع إَِراْدتُو ْبُكْل ِحْكَمة ْوفَْهْم ِكيْف َما َخِطْطلُو ْوِعْملُو ْعلَى ْطِريْق الَمِسيْح.  ِوالِخطَّة َهاِذي بَاْش ْيتَّمِ

ْوفِيْه ُهَو هللْا ْختَاْرنَا بَاْش نَاْخذُوا الَوْرثَة الِّي ْكتِْبَهاْلنَا، ِكيْف َما هللْا َخِطْط ْوقَِرْر 11فِيْه الَمِسيْح، الَحاَجاْت الِّي فِي الْسَماْء ِوالَحاَجاْت الِّي فِي األَْرْض. 

ْل.  ِواْنتُوَما َزادَا الِّي ْسَمْعتُوا ِكْلِمْة الَحْق الِّي ِهَي اِإِلْنِجيْل الِّي ْخلُْصتُوا بِيْه 13َأَْحنَا ْسبِْقنَا ْوَكاْن ِعْنْدنَا َرَجاْء فِي الَمِسيْح بَاْش نُْشْكُروا َمْجْد هللْا.  12ِماألُّوِ

وْح القُدُْس الِّي ْوِعْدُكْم بِيْه،  ْنتُوا هللْا ْختِْمُكْم بِالرُّ االَ َخلِّينَا 14ِولِّي فِيْه ُهَو ِكِإِّمِ وْح الِّي ُهَو َعْربُوْن الَوْرثَة ْمتَاْعنَا َحتَّى ِليْن يِتْْفدَاْو الُمْختَاِريْن. امَّ الرُّ

دُو. نُْشْكُروْه ْعلَى َمّجْ

ْصالَْة بُولُْس

ْب يَُسوْع ِوْمَحبِّتُْكْم ِللُمْْؤْمنِيْن الُكْل  15 ْر فِيُكْم فِي 16َهاذَاَكا ْعالَْش آنَا َزادَا َوْقتِلِّي ْسَمْعْت ْبِإِيَماْنُكْم بِالرَّ ْبِقيْت ِديَما نُْشُكْر فِي هللْا ْعلَى َخاِطْرُكْم ْونِتْفَّكِ

َجاْء 18بَاْش اآلْب الَمِجيْد الِّي ُهَو االَْه َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح يَْعِطيُكْم ُروْح ِحْكَمة يِْكْشِفْلُكْم هللْا بَاْش تَْعْرفُوْه  17ْصالَتِي  ِرْلُكْم ْقلُوْبُكْم بَاْش تَْعْرفُوا الرَّ ِوْينَّوْ

ْرَهاْلنَا َأَْحنَا الُمْْؤْمنِيْن 19الِّي ِعْنْدُكْم الِّي ْدَعاُكْم ِليْه ِوالْغنَى الِّي فِي َمْجْد الَوْرثَة ْمتَاُعو فِي الُمْْؤْمنِيْن.  ْوتَْعْرفُوا قُْدْرتُو الْعِظيَمة الِّي َما ِتتَْحدَّاْش ِولِّي َظّهِ

فُوْق ُكْل ِرَئَاَسة ْوُسْلَطة 21الِّي َعْملُو فِي الَمِسيْح َوْقتِلِّي قَيُّْموا ِمْن بِيْن الُموتَى ْوقَعّْدُو ْعلَى ْيِمينُو فِي الْسَماَواْت.  20بِالشَّْيء الِّي َعْملُو ْبقُوتُو الْكبِيَرة. 

ى ُموْش فِي الْزَماْن َهاذَا بَْرْك آَما فِي الْزَماْن الِّي َجاْي َزادَا.  ة ِوْسيَادَة ْوُكْل اْسْم يِتَْسمَّ اْس ْمتَاْع الَحاَجاْت 22ْوقُوَّ ْوَحْط ُكْل َشْيء تَْحْت َساقِيْه ْوَردُّو الرَّ

الِّي ِهَي اْلَجَسْد ْمتَاُعو ِوْكَمالُو ْوُهَو الِّي يِْملَى ُكْل َشْيء فِي ُكْل َشْيء. 23الُكْلَها ِللَكنِيَسة 

الِّي ِعْشتُوا فِيَها ْقبَْل ْوتَبِّْعتُوا ْطِريْق الْزَماْن َهاذَا ْوُطْعتُوا َرَئِيْس األَْرَواْح 2ِواْنتُوَما ْقبَْل ُكْنتُوا ُموتَى بِالَمعَاِصي ِوالْذنُوْب ْمتَاْعُكْم  1 

يَرة الِّي فِي العَالَْم الِّي يِْخِدْم فِي ْوالَْد الَمْعْصيَة.  ّرِ ْفنَا ِكيْفُهْم ْقبَْل ْوتَبَّْعنَا الشََّهَواْت ْمتَاْع الْبدَْن ِواألَْفَكاْر. 3الّشِ الِّي َأَْحنَا الُكْلنَا َزادَا تَْصّرِ 2



ْوبِْطبِيِعتْنَا ُكنَّا ْوالَْد َمْغُضوْب ْعِليُهْم ِكيْف ْبِقيِّْة النَّاْس. 
ْوِكُكنَّا ُموتَى 5آَما هللْا الِّي ُهَو ْغنِي فِي َرْحْمتُو، ِوْعلَى َخاِطْر ْمَحبّْتُو الْعِظيَمة الِّي َحبّْنَا بِيَها  4

ْعنَا ِللَحيَاةْ ْمَع الَمِسيْح. َراُكْم ْخلُْصتُوا بِالنِّْعَمة  ْدنَا ْمعَاْه فِي الْسَماَواْت فِي الَمِسيْح يَُسوْع.  6بِالْذنُوْب، َرجَّ ْمنَا ْمعَاْه ْوقَعِّ ْر فِي الْزَماْن 7ْوقَّوِ بَاْش ْيَظّهِ

اْي نِْعْمتُو الْعِظيَمة الِّي ْبالَْش ْحَساْب ِوْبَهاْوتُو فِي الَمِسيْح يَُسوْع.  َراُكْم بِالنِّْعَمة ْخلُْصتُوا بِاِإِليَماْن ْوَهاذَا ُموْش ِمْنُكْم، َراِهي ْهِديَّة ِمْن ِعْنْد هللْا. 8الجَّ

ْرَها ِمْن ْقبَْل بَاْش نَْعْملُوَها. 10ْوُموْش بِاألَْعَماْل بَاْش َحتَّى َحْد َما يِتْفُوِخْر.  9 َأَْحنَا تُْحِفْة هللْا ْوُهَو ْخلَْقنَا فِي الَمِسيْح يَُسوْع ألَْعَماْل َصاْلَحة َحّضِ

الِوْحَدة فِي الَمِسيْح

ِريْن.  11 وُكْم ُموْش ْمَطّهْ ا بِاليِْد فِي ْبدُونَاتُْهْم ْيَسمُّ ُروا الِّي إِْنتُوَما ْقبَْل ُكْنتُوا َأَُمْم ِملِّي تُوِلْدتُوا. النَّاْس الِّي قَاْعِديْن ِيطَّْهُروا تَوَّ فِي 12َهاذَاَكا ْعالَْش تْذَّكْ

الَوْقْت َهاذَاَكا ُكْنتُوا ْبعَاْد ْعلَى الَمِسيْح ِوْبَراْينِيَّة ْعلَى َشْعْب إِْسَراَئِيْل ْوَما َكانِْش ِعْنْدُكْم ْنِصيْب فِي العُُهوْد الَمْوُعوْد ِبيَها، ْوَما ِعْنْدُكْمْش َرَجاْء ْوَكاْفِريْن

ا فِي الَمِسيْح يَُسوْع اْنتُوَما الِّي ُكْنتُوا ْبعَاْد، َولِّيتُوا ْقَراْب ْبدَْم الَمِسيْح. 13ْبَربِّي فِي العَالَْم.  آَما تَوَّ

ْق َما بِينَاتُْهْم.  14 ْم العَدَاَوة الِّي ِهَي الِحيْط الِّي ْيفَّرِ بِاْلَجَسْد ْمتَاُعو َرْد الْوَصايَا ِوالقََواِعْد ْمتَاْع 15ْعلَى َخاْطُرو ُهَو َسالَْمنَا الِّي َرْد اِإِلثْنِيْن َواِحْد ْوَهدِّ

ْوَصالَْحُهْم اِإِلثْنِيْن ْمَع هللْا فِي َجَسْد َواِحْد ْعلَى 16الشَِّريعَة بَاْطلَة بَاْش ْيُردُّْهْم اِإِلثْنِيْن إِْنَساْن َواِحْد ْجِديْد فِيْه ُهَو ْوَهكَّا َخلَّى النَّاْس ْيِعيُشوا فِي َسالَْم. 

ى بِيْه العَدَاَوة.  ِليْب الِّي نَحَّ ْر الْقَراْب َهاذُوُكْم.  17ْطِريْق الصَّ ْرُكْم بِْبَشاِرةْ السَّالَْم إِْنتُوَما الِّي ُكْنتُوا ْبعَاْد ِكيَما بَّشِ ُموا 18ْوِمْن بَاِعْد َجا ْوبَّشِ ْوبِيْه ُهَو انَّّجْ

االَ إِْنتُوَما َما ُعْدتُوْش ُغَربَاْء ِوْبَراْينِيَّة آَما َولِّيتُوا ِمْن َشْعْب هللْا ْمَع الُمْْؤْمنِيْن فِي َعايِْلْة هللْا.  19الُكْلنَا ْنِجيْو ِلآلْب ْبُروْح َواِحْد.  ْوتِْبنِيتُوا ْعلَى السَّاْس 20إِمَّ

ُسْل ِواألَْنبِيَاْء ِوالَمِسيْح ُهَو ِبيدُو َحْجِرةْ السَّاْس.  ْب.  21ْمتَاْع الرُّ ْم ْويَْعلَى ِوْيَولِّي َهْيِكْل ُمقَدَّْس فِي الرَّ ْوفِيْه اْنتُوَما َزادَا ِتْبنِيتُوا ْمَع 22الِّي فِيْه البَْنْي يِتْنَّظِ

وْح. ْبعَْضُكْم ْوَولِّيتُوا بِيْت ْمتَاْع هللْا بِالرُّ

ِرَساِلْة بُولُْس ِللنَّاْس الِِّي َما ُهْمْش ْيُهوْد

َأَِكيْد َراُكْم ْسَمْعتُوا بِالُخطَّة ْمتَاْع هللْا 2َهاذَاَكا ْعالَْش آنَا بُولُْس َمْربُوْط بِْسبَْب يَُسوْع الَمِسيْح، ْعلَى َخاِطْرُكْم إِْنتُوَما الِّي َما ُكْمْش ْيُهوْد  1 

ْر الغَاِمْض ْعلَى ْطِريْق الَوْحْي ِكيْف َما ْكتِْبْت ْقبَْل بِاْختَِصاْر ْعلَى الشَّْيء َهاذَا 3بَاْش يَْعِطينِي نِْعَمة ْعلَى َخاِطْرُكْم.  ِكيفَاْش هللْا ْكِشْفِلي الّسِ

ْر الغَاِمْض ْمتَاْع الَمِسيْح.  4 َسالَة َهاِذي بَاْش تِْفْهُموا الِّي آنَا نَْعِرْف الّسِ ْر الغَاِمْض الِّي َما َعْرفُوِهْش النَّاْس فِي ْقِديْم الْزَماْن ِكيْف 5ْوِكتَْقَراْو الّرِ َهاَكا الّسِ

ُسْل الُمقَدِّْسيْن ِواألَْنبِيَاْء ْمتَاُعو.  وْح ِللرُّ ا ْعلَى ْطِريْق الرُّ الِّي األَُمْم ِمتَْشاْرِكيْن ْمَع الْيُهوْد فِي الِوْرْث ِواْلَجَسْد ْوَعْنْدُهْم الَحْق بَاْش 6َما ْوَحى بِيْه تَوَّ

النِّْعَمة َهاِذي 8الِّي آنَا َولِّيْت َخاِدْم ِليْه بِالَمْوْهبَة ْمتَاْع نِْعِمْة هللْا الِّي تِْعَطاتِْلي ْبقُْدْرتُو الِّي تِْخِدْم فِيُكْم.  7يَاْخذُوا الَوْعْد الِّي فِي الَمِسيْح يَُسوْع بِاِإِلْنِجيْل. 

ْش.  ْر األَُمْم بِالْغنَى ْمتَاْع الَمِسيْح الِّي َما يِتَْحدِّ يِسيْن بَاْش ْنبَّشِ ْم 9تِْعَطاتِْلي َرْغِملِّي آنَا َأَقَْل ْوآِخْر َواِحْد فِي الِقدِّ ْوبَاْش ْنَخلِّي النَّاْس ْيُشوفُوا ِكيفَاْش هللْا تَّمِ

ْل الْزَماْن.  ْر بَْعْد َما َخالَّْه ْمُخبِّي ِمْن َأَّوِ َئَاَساْت ِوالسُّلَُطاْت الِّي فِي الْسَماَواْت بَاْش تَْعِرْف ِحْكِمْة هللْا.  10الّسِ ا ْعلَى ْطِريْق الَكنِيَسة الّرِ ِكيْف َما َحْب 11ْوتَوَّ

ْل الْزَماْن فِي الَمِسيْح يَُسوْع َربّْنَا.  َربِّي ِمْن َأَّوِ
َهاذَاَكا ْعالَْش نُْطلُْب ِمْنُكْم 13الِّي بِيْه ُهَو ِعْنْدنَا الُجْرَأَة بَاْش ْنِجيْو قُدَّاْم هللْا َواثِْقيْن بِْسبَْب إِيَمانَّا ِبيْه.  12

بَاْش َما تُْضْعفُوْش بِْسبَْب الَمَشاِكْل الِّي ْنعَانِي فِيَها ْعلَى َخاِطْرُكْم. َراِهي فُْخَرة ِليُكْم.

3



ْمَحبِِّْة الَمِسيْح

اْت ُكْل َعاْيلَة فِي الْسَماَواْت ْوفِي األَْرْض.  15ْوِللْسبَْب َهاذَا ِنثْنِي ْرَكاْيبِي قُدَّاْم اآلْب.  14 وا 16الِّي ِمنُّو ُهَو تَْسمَّ بَاْش يَْعِطيُكْم بِْغنَى َمْجدُو انُّْكْم تِتْقَوُّ

لُوا ْوتِتْْبنَاْو ْعلَى َساْس الْمَحبَّة.  17ْبُروُحو فِي ْنفُوْسُكْم.  ة اْنتُوَما ِوالُمْْؤْمنِيْن الُكْلُهْم 18ْويُْسُكْن الَمِسيْح فِي ْقلُوْبُكْم بِاِإِليَماْن ْوتِتَْأَّصْ بَاْش تُْكوْن ِعْنْدُكْم القُوَّ

ة العَْرْض ِوالطُّوْل ِوالِعْلْو ِوالغُْرْق ْمتَاْع ْمَحبِّْة الَمِسيْح.  ْوتَْعْرفُوا ْمَحبِّْة الَمِسيْح الِّي ِهَي َأَْكبِْر ِمْن ُكْل َمْعْرفَة ْوتِتْْمالَْو بِْغنَى هللْا. 19بَاْش تِْفْهُموا ْشنُوَّ

ُروا.  20 ْم يَْعِمْل َأَْكثِْر ابَّْرَشة ِملِّي نِتَْصّوْ ِليْه الَمْجْد فِي الَكنِيَسة ْوفِي الَمِسيْح يَُسوْع َحتَّى آْلِخْر الْزَماْن. ِلَألَبَْد. آِميْن. 21الِّي ْبقُْدْرتُو الِّي تِْخِدْم فِينَا ْينَّجِ

ْعَوة ِللِوْحَدة الدَّ

فُوا ِكيْف َما ْيِليْق بِالدَّْعَوة الِّي تِْدِعيتُوا ِليَها.  1  ْب نُْطلُْب ِمْنُكْم بَاْش ِتتَْصّرْ االَ آنَا الَمْحبُوْس بِْسبَْب الرَّ ُكونُوا ِمتَْواْضِعيْن ْوَطيّْبِيْن ْوبَاْلُكْم 2إِمَّ

لُوا ْبعَْضُكْم فِي الْمَحبَّة.  وْح ْوَحاْفُظوا ْعلَى السَّالَْم الِّي يُْربُْطُكْم بِْبعَْضُكْم 3َواِسْع ِوتَْحّمْ ُموا بَاْش تُْكونُوا َواِحْد فِي الرُّ َحاْولُوا َأَْكثِْر َما تْنَّجْ

ة َجَسْد َواِحْد ْوُروْح َواِحْد، ِكيْف َما هللْا ْدَعاُكْم ْلَرَجاْء َواِحْد.  4 إِالَْه ْوبُو َواِحْد ِللنَّاْس الُكْل، فُوْق الُكْل 6َرْب َواِحْد، إِيَماْن َواِحْد، َمْعُموِديَّة َوْحدَة.  5ثَمَّ

َهاذَاَكا ْعالَْش الْكتَاْب الُمقَدَّْس ْيقُوْل 8  آَما تِْعَطاْت ْلُكْل َواِحْد فِينَا نِْعَمة بِالقَْدْر الِّي ْعَطاُهولُو الَمِسيْح.  7ْوبِالُكْل ْوفِي الُكْل. 

4
َوْقتِلِّي ْطلَْع ِللْسَماء

َجاْب ْمَرابِيْط

ِوْعَطى ِللنَّاْس َمَواِهْب.

ُهَو الِّي 11الِّي ْنِزْل ُهَو بِيدُو ْطلَْع فُوْق الْسَماَواْت الُكْلَها بَاْش يِْملَى ُكْل َشْيء.  10ْطلَْع الفُوْق َمْعنَاَها الِّي ُهَو َزادَا ْنِزْل ألَْوَطى ْبالََصة فِي األَْرْض.  9

ِريْن ْوَأُْخِريْن ُرَعاةْ ْوُمعَلِّْميْن.  ْر الُمْْؤْمنِيْن ِللِخْدَمة بَاْش ِيْبنِيْو َجَسْد 12ْعَطى َمَواِهْب ِللنَّاْس بَاْش ْيُكونُوا ُرُسْل ْوَأُْخِريْن َأَْنبِيَاْء ْوَأُْخِريْن ُمبَّشْ بَاْش ْيَحّضِ

بَاْش َما ْنُكونُوْش ْوالَْد 14َحتَّى ِليْن نُوْصلُوا الُكْلنَا ْلِوْحِدة اِإِليَماْن ْوِوْحِدةْ َمْعِرْفْة اْبْن هللْا. ْلدَْرِجْة اِإِلْنَساْن الَكاِمْل ِلْقيَاْس ُطوْل َكَماْل الَمِسيْح.  13الَمِسيْح. 

آَما ْنقُولُوا الَحْق بِالْمَحبَّة 15ْصغَاْر ْوِمتْقَلّْبِيْن ْوَمْهُزوِزيْن ْبُكْل ِريْح ْمتَاْع تَْعِليْم َجاْي ِمْن ِعْنْد نَاْس ُخبَثَاْء ْوَغشَّاِشيْن ْيغَلُّْطوا فِي النَّاْس بِالُخْبْث ْمتَاْعُهْم. 

اْس الِّي ُهَو الَمِسيْح.  ْب ْمَع بَْعُضو ْويِتِْلِحْم بِالْمفَاِصْل الِّي تُْربِْط 16ْونِْكْبُروا فِي ُكْل َشْيء بَاْش نُوْصلُوا ِللِّي ُهَو الرَّ ِولِّي بِيْه ُهَو الَجَسْد الُكلُّو ْمَرّكِ

األَْعَضاْء ْمتَاُعو ْمَع ْبعَْضَها ْوَوْقتِلِّي ُكْل ُعْضْو فِيْه يِْخِدْم ِخْدْمتُو، الَجَسْد يِْكبِْر ْويِتْْبنَى فِي الْمَحبَّة.

الَحيَاْة الْجِديَدة فِي الَمِسيْح

فُوا ِكيْف الْشعُوْب األُْخَرى بِْسبَْب ْعقُوالَتُْهْم الفَاْرَغة.  17 ْب بَاْش َما َعاِدْش تِتَْصّرْ ا ْنقُوْل الشَّْيء َهاذَا ْونِْشِهْد ِبيْه فِي الرَّ فِْكْرُهْم فِيْه الْظالَْم ِوْبعَاْد 18تَوَّ

آَما 20َما َعاِدْش يِْحْشُموا ِمْن َحتَّى َشْيء ْوَغْرقُوا فِي الْنَجاَسة ِكيْف َما َحبُّوا.  19ْعلَى الَحيَاةْ الِّي يَْعِطيَها هللْا بِْسبَْب َجْهْلُهْم الِّي َجاْي ِمْن ْقَساِوةْ ْقلُوْبُهْم. 

إِْنتُوَما َما تْعَلِّْمتُوْش الَمِسيْح َهكَّا. 
يْو ْعِليُكْم ْنفُوْسُكْم الْقِديَمة الِّي 22اذَا َكاْنُكْم ْسَمْعتُوا ْعِليْه ْوَما دَاْمُكْم اتَّْبعُوا فِيْه تْعَلِّْمتُوا الَحْق الِّي فِي يَُسوْع.  21 االَ نَّحِ امَّ

ِدتَْها الشََّهَواْت الَخدَّاَعة.  ْدتُوا تِْعيُشوا بِيَها ِولِّي فَّسْ ِواْلْبُسوا نَْفْسُكْم الْجِديدَة الِّي تَْخْلِقْت ْعلَى ُصوِرةْ هللْا ِولِّي تُْظُهْر 24ِواتَْجدَدُوا فِي ُروْح فِْكْرُكْم.  23تْعَّوِ

فِي البِْر ِوالقَدَاَسة الْصَحاْح.
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ْدْق ُكْل َواِحْد ْمَع اآلَخْر ْعلَى َخاِطْرنَا الُكْلنَا َأَْعَضاْء ِلْبعَْضنَا.  25 يْو الِكْذْب ِوتَْكلُّْموا بِالّصِ إِذَا َكاْن تِتْغََشُشوا َما تَْعْملُوْش الْذنُوْب، َما 26ِللْسبَْب َهاذَا، نَّحِ

ْم ْيِديْه فِي ِخْدَمة ْشِريفَة 28ْوَما تَْعِطيْوْش الفُْرَصة ِلْبِليْس.  27تَْخلِّيْوْش الشَّْمْس تُْغُرْب ْوإِْنتُوَما ِمتْغََشِشيْن.  َخلِّي السَّاِرْق َما َعاِدْش يِْسِرْق، آَما يِْخِدْم، ْيَخدِّ

ْم يَْعِطي ِللنَّاْس الِمْحتَاِجيْن.  َما تَْخلِّيْوْش َحتَّى ِكْلَمة َخاْيبَة تُْخُرْج ِمْن افَّاْمُكْم، َكاْن الْكالَْم الِّي يِْبنِي األُْخِريْن ْبقَْدْر َما يِْحتَاُجوا، بَاْش يَْعِطي 29بَاْش ْينَّجِ

وْح القُدُْس الِّي تِْختِْمتُوا بِيْه ِلليُوْم الِّي بَاْش تِتْْفدَاْو فِيْه.  30نِْعَمة ِللِّي يِْسْمعُوا  نُوْش الرُّ يْو ْعِليُكْم ُكْل ْمَراَرة ْونِْقَمة ْوُغْش ِوْعيَاْط ْوَسبَّاْن 31ْوَما تَْحّزْ نَّحِ

ْوُكونُوا بَاِهيْن ْمَع ْبعَْضُكْم ْوتَْرْحُموا ِوتَْساْمُحوا ْبعَْضُكْم ِكيْف َما هللْا َساِمْحُكْم فِي الَمِسيْح. 32ْوُكْل ُخْبْث 

ِعيُشوا فِي النُّوْر

االَ ُكونُوا ِكيْف ْوالَْد َمْحبُوبِيْن  1  ْوِعيُشوا فِي الْمَحبَّة ِكيْف َما الَمِسيْح َحبّْنَا ِوْعَطى ُروُحو ْعلَى َخاِطْرنَا قُْربَاْن ِريْحتُو 2اْنتُوَما ْوالَْد هللْا إِمَّ

ِوالَّ الْكالَْم الَخايِْب ِوالَّ التَْمْسِخيْر 4آَما َما دَاْمُكْم ُمْْؤْمنِيْن َما تُْذْكُروْش بِينَاتُْكْم َحتَّى اْسْم الْزنَى ْوُكْل ْنَجاَسة ِوالَّ ْطَمْع.  3َطيّْبَة ِوْذبِيَحة هلْل. 

اْع الِّي ُهَو يِْعبِْد 5ِوالَّ ْكالَْم الْسفَاَهة الِّي َما ُهْمْش الَْيِقيْن. فِي ُعوْض َهاذَا اْشْكُروا هللْا.  يِْلِزْمُكْم تَْعْرفُوا الشَّْيء َهاذَا: الِّي الَ َزانِي ِوالَّ َمْنُزوْس ِوالَّ َطمَّ

فِي الْصنَْب َعْندُو ْبالََصة فِي َمْمِلْكْة الَمِسيْح ِوهللا.

5
ُكْم بِالْكالَْم الفَاِرْغ، َراُهو بِْسبَْب الَحاَجاْت َهاذُوَما هللْا يَْغِضْب ْعلَى النَّاْس الِّي يَْعْملُوا الَحاَجاْت َهاذُوُكْم.  6 االَ َما 7َما تَْخلِّيْوْش َحتَّى َواِحْد ْيغُّشْ امَّ

فُوا ِكيْف ْوالَْد النُّوْر.  8تَْشاْرُكوُهْمْش فِي الَحاَجاْت َهاذُوُكْم.  االَ اتَْصّرْ ْب. إِمَّ ا اْنتُوَما نُوْر فِي الرَّ َراُهو النُّوْر ُهَو الِّي 9ْقبَْل ُكْنتُوا فِي الْظالَْم، آَما تَوَّ

ْب.  10ْيِجيْب بَْرَشة ثََمْر ْمتَاْع ْصالَْح ْوبِْر ْوَحْق.  ي الرَّ َما تَْشاْرُكوْش فِي َأَْعَماْل الْظالَْم الِّي َما فِيَهاْش ثََمْر 11َحاْولُوا بَاْش تِتْعَلُّْموا الَحاَجاْت الِّي تَْرّضِ

ْر يِْحِشْم الَواِحْد بَاْش يَْحِكي ْعِليُهْم.  12ْوبِالعَْكْس َأَْفْضُحوَها.  آَما ُكْل َشْيء تُْظُهْر ْحِقيْقتُو َوْقتِلِّي يِْكْشفُو 13َراُهْم َحتَّى الَحاَجاْت الِّي يَْعْملُوا فِيُهْم فِي الّسِ

َهاذَاَكا ْعالَْش تْقَاْل: 14النُّوْر ْوَأَْي َحاَجة تِتْْكِشْف تَْولِّي فِي النُّوْر. 

فِيْق، يَا َراقِْد،

قُوْم ِمْن بِيْن الُموتَى،

ِوالَمِسيْح بَاْش يَْعِطيْك نُوْر.

فُوا. ُموْش ِكيْف نَاْس ْبَهاِليْل. آَما ِكيْف نَاْس ُحَكَماْء  15 االَ ُردُّوا بَاْلُكْم ْعلَى ْرَواْحُكْم ِكيفَاْش ِتتَْصّرْ ِواْستْغَلُّوا الَوْقْت ْعلَى َخاِطْر األَيَّاْم َخاْيبَة. 16إِمَّ

ة ِهَي اَراِدةْ هللْا.  17 وْح القُدُْس.  18َهاذَاَكا ْعالَْش َما تُْكونُوْش ْبَهاِليْل، آَما َأَْعْرفُوا ْشنُوَّ ْوَكلُّْموا 19ْوَما تِْسْكُروْش بِالْشَراْب َراُهو فِيْه الْفَساْد آَما اتْْمالَْو بِالرُّ

ْب فِي ْقلُوْبُكْم.  تِْحْمدُوا هللْا اآلْب فِي ُكْل َوْقْت ِوْعلَى ُكْل َشْيء ْبِإِْسْم َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح. 20ْبعَْضُكْم بِْمَزاِميْر ْوتََسابِيْح ْوتََرانِيْم ُروِحيَّة ْوَسبُّْحوا الرَّ

يعُوا الَمِسيْح. 21 ِطيعُوا ْبعَْضُكْم ِكيْف َما اّطِ

الْنَساء ِوْرَجاْلُهْم

ْب  22 اِجْل ُهَو َراْس الْمَرا ِكيْف َما الَمِسيْح ُهَو َراْس الَكنِيَسة، الِّي ِهَي الَجَسْد ْمتَاُعو ْوُهَو 23ِوالْنَساء ْيِطيعُوا ْرَجاْلُهْم ِكيَما ْيِطيعُوا الرَّ ْعلَى َخاِطْر الرَّ

يْع الَمِسيْح َخلِّي الْنَساء َزادَا ْيِطيعُوا ْرَجاْلُهْم فِي ُكْل َشْيء.  24بِيدُو الُمَخلِّْص ْمتَاْعَها.  ِوالْرَجاْل ْيِحبُّوا ْنَساُهْم ِكيْف َما الَمِسيْح َحْب 25ِكيْف َما الَكنِيَسة اّطِ

ْرَها بِالَماء ْعلَى ْطِريْق ِكْلْمتُو.  26الَكنِيَسة ِوْعَطى ْحيَاتُو ْعلَى َخاِطْرَها.  ْسَها ِوْيَطّهِ ْويَاُخْذَها ْلُروُحو َكنِيَسة َمِجيدَة َما فِيَها َحتَّى ِعيْب ْوَما 27بَاْش ْيقَدِّ

َهة ِوالَّ نَاْقَصة َأَْي َحاَجة. بَاْش تُْكوْن ُمقَدَّْسة ِوْبالَْش ْعيُوْب.  ِوالْرَجاْل يِْلِزْمُهْم ْيِحبُّوا ْنَساُهْم ِكيْف َما ْيِحبُّوا ْبدُونَاتُْهْم، ِولِّي ْيِحْب َمْرتُو 28ِهيْش ْمَشّوْ



يْه ْويِتْْلَهى بِيْه ِكيْف َما يَْعِمْل الَمِسيْح ِللَكنِيَسة.  29ْيِحْب ُروُحو.  ة َحتَّى َحْد يَْكَرْه بَْدنُو آَما ْيغَذِّ َهاذَاَكا 31ْعلَى َخاِطْرنَا َأَْعَضاْء فِي الَجَسْد ْمتَاُعو.  30ْوَما ثَمَّ

و ْويِتْْربَْط ْبَمْرتُو ِوْيَولِّيْو اِإِلثْنِيْن َجَسْد َواِحْد.  اِجْل ْيَخلِّي بُوْه ْوَأُمُّ ْر الغَاِمْض َهاذَا ْعِظيْم ْوآنَا نَْحِكي ْهنَا ْعلَى الَمِسيْح ِوالَكنِيَسة.  32ْعالَْش الرَّ آَما 33الّسِ

إِْنتُوَما َزادَا َخلِّي ُكْل َواِحْد فِيُكْم ْيِحْب َمْرتُو ِكيْف ُروُحو ِوالْمَرا يِْلِزْمَها تِْحتَِرْم َراِجْلَها.

الَواْلِديْن ِوالْوالَْد

يعُوا َواْلِديُكْم ْوَهاذَا ُهَو الْصَواْب.  1  ْك« َهاِذي الْوِصيَّة األُولَى الِّي فِيَها َوْعْد.  2يَا ْوالَْد، َواِجْب ْعِليُكْم بَاْش اّطِ »بَاْش 3»إِْكِرْم بُوْك ْوَأُّمِ

ْب. 4تَْلقَى الِخيْر ِوْيُطوْل ُعْمِرْك فِي األَْرْض.«  ْويَا َواْلِديْن َما تَْخلِّيْوْش ْوالَْدُكْم يِتْغََشُشوا، آَما َربِّيْوُهْم ْوَأَدّْبُوُهْم ِكيْف َما ْيِحْب الرَّ 6
اَأْلَْسيَاْد ِوالعَبِيْد

يعُوا الَمِسيْح.  5 يْوُهْم آَما 6يَا َعبِيْد، ِطيعُوا ْسيَاْدُكْم الِّي فِي األَْرْض ْبُخوْف ْوِرْعدَة ِوْبقَْلْب َصاِدْق ِكيْف َما اّطِ ُموْش َكاْن قُدَّاْم ِعينِيُهْم بَاْش تَْرّضِ

ْب ُموْش فِي النَّاْس.  7اْخْدُموُهْم ْبُكْل ْقلُوْبُكْم ِكيْف َعبِيْد ْمتَاْع الَمِسيْح.  ْب بَاْش ْيَجاِزي ُكْل 8اْخْدُموُهْم ْبنِيَّة َصاْدقَة َكِإِنُّْكْم تِْخْدُموا فِي الرَّ ُروا الِّي الرَّ اتْذَّكْ

ْوإِْنتُوَما يَا َأَْسيَاْد َأَْعْملُوا ْمعَاُهْم نَْفْس الشَّْيء ْوَما تََهدَدُوُهْمْش ْوإِْنتُوَما تَْعْرفُوا الِّي ِسيْدُكْم ْوِسيْدُهْم 9َواِحْد ْعلَى الِخيْر الِّي َعْملُو، اذَا َكاْن ُحْر ِوالَّ َعْبْد. 

فِي الْسَماْء ِولِّي ُهَو َما ْيَخيِّْر َحْد ْعلَى اآلَخْر.

وْح الِجَهاْد فِي الرُّ

ْب ْوفِي قُْدْرتُو الْعِظيَمة.  10 ْر، ُكونُوا ْقِويِّيْن فِي الرَّ ُموا تِثْْبتُوا قُدَّاْم الُخَطَط ْمتَاْع ْبِليْس.  11ْوفِي اِإِلّخِ َرانَا 12ِواْلْبُسوا الْسالَْح الَكاِمْل ْمتَاْع هللْا بَاْش تْنَّجْ

ا، ْنَحاْربُوا فِي األَْرَواْح الِّي ِهَي اْت ْوَأَْسيَاْد العَالَْم ْمتَاْع الظَّْلَمة الِّي ُموُجودَة تَوَّ َئَاَساْت ِوالقُوَّ َما نَاْش ْنَحاْربُوا فِي ْلَحْم ْودَْم، آَما َرانَا ْنَحاْربُوا فِي الّرِ

ُموا تْقَاْوُموا فِي يُوْم الشَّْر ْوتِثْْبتُوا ِلِإِلْخْر.  13ُجنُوْد َشْر فِي الْسَماَواْت.  وا الْسالَْح الَكاِمْل الُكلُّو ْمتَاْع هللْا بَاْش تْنَّجْ االَ اثْْبتُوا 14َهاذَاَكا ْعالَْش ِهزُّ إِمَّ

يْن البِْر ِكيَما ِدْرْع ْعلَى ْسدُوْرُكْم.  ِميْن بِْحَزاْم الَحْق ْوَحاّطِ ُروا ْبِإِْنِجيْل السَّالَْم  15ِمتَْحّزْ ْوِزيْد ْعلَى َهاذَا الُكْل ُحطُّوا اِإِليَماْن 16ْوُكونُوا َحاْضِريْن بَاْش تْبَّشْ

يْر.  ّرِ ُموا تَْطِفيْو الْنبُولَة الشَّاْعلَة ْمتَاْع الّشِ وْح الِّي ُهَو ِكْلِمْة هللْا. 17ْعلَى ْسدُوْرُكْم بَاْش تْنَّجْ ِواْقْبلُوا الَخالَْص ِكيْف َكاْسَكة فُوْق ُروْسُكْم ْوِسيْف الرُّ

وْح ْودَاْوُموا ْعلَى الشَّْيء َهاذَا. ِواْدِعيْو ِللُمْْؤْمنِيْن الُكْلُهْم.  18 ْوِليَّ آنَا َزادَا بَاْش يِتْْعَطاِلي الْكالَْم َوْقتِلِّي 19ْوَصلِّيْو فِي ُكْل َوْقْت ْبُكْل ْصالَةْ ْوِطْلبَة فِي الرُّ

ْر الغَاِمْض ْمتَاْع اِإِلْنِجيْل.  الِّي آنَا السَِّفيْر ْمتَاُعو ِوْمَسْلِسْل ْعلَى َخاْطُرو. َصلِّيْو انِّي نِتَْكلِّْم ْبَشَجاَعة. 20نِتَْكلِّْم بَاْش نَْحِكي ْبَشَجاَعة ْعلَى الّسِ

تَِحيَّاْت ِإِْخَرانِيَّة

ْب ْيَخبِّْرُكْم بِيَها الُكْلَها.  21 ْوآنَا ْبعَثْتُْهوْلُكْم 22ْوإِذَا تِْحبُّوا تَْعْرفُوا َأَْحَواِلي ْوَأَْخبَاْر الِخْدَمة ْمتَاِعي، َراُهو تِيِخيُكْس األَْخ الَمْحبُوْب ِوالَخاِدْم األَِميْن فِي الرَّ

ْعُكْم. ْعلَى َخاِطْر الشَّْيء َهاذَا بَاْش تَْعْرفُوا َأَْخبَاْرنَا ْوبَاْش ْيَشّجِ

ْب يَُسوْع الَمِسيْح.  23 نِْعِمْة هللْا ْمَع الِّي ْيِحبُّوا َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح الُكْلُهْم ْمَحبَّة َما 24َسالَْم ِلِإِلْخَوة ِوْمَحبَّة ْمَع اِإِليَماْن ِمْن ِعْنْد هللْا اآلْب ْوِمْن ِعْنْد الرَّ

تَْفنَاْش.


