
 افسسرسالة 

 جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المقدس  1 من  1 صفحة 

 2االصحاح  

ُنوِب َواْلَخَطاَيا، 1  َوأَْنُتْم إِْذ ُكْنُتْم أَْمَواًتا ِبالذُّ

وِح الَِّذي َيْعَمُل اآلَن ِفي أَْبَناِء اْلَمْعِصَيِة،الَِّتي َسلَْكُتْم ِفيَها َقْبالً َحَسَب َدْهِر هَذا اْلَعالَِم، َحَسَب َرِئيِس ُسْلَطاِن اْلَهَواِء،  2  الرُّ

ْفَنا َقْبالً َبْيَنُهْم ِفي َشَهَواِت َجَسِدَنا، َعاِملِيَن َمِشيَئاِت اْلَجَسِد وَ  3 ِبيَعِة أَْبَناَء اْلَغَضِب َكاْلَباِقيالَِّذيَن َنْحُن أَْيًضا َجِميًعا َتَصرَّ ا ِبالطَّ  َن أَْيًضا،األَْفَكاِر، َوُكنَّ

َنا ِبَها، 4 ِتِه اْلَكِثيَرِة الَِّتي أََحبَّ ْحَمِة، ِمْن أَْجِل َمَحبَّ  للََاُ الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ فِي الرَّ

ْعَمِة أَْنُتْم ُمَخلَُّصونَ  َوَنْحُن أَْمَواٌت ِباْلَخَطاَيا أَْحَياَنا َمَع اْلَمِسيِح  5   ِبالنِّ

اِت ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع،َوأََقاَمَنا َمَعُه، َوأَْجلَسَ  6 َماِويَّ  َنا َمَعُه ِفي السَّ

ُهوِر اآلِتَيِة ِغَنى نِْعَمِتِه اْلَفاِئَق، ِباللُّْطِف َعلَْيَنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ  7  .لُِيْظِهَر ِفي الدُّ

ْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، ِباإلِيَماِن، َوذلَِك لَْيَس ِمْنُكْم. ُهَو عَ  8 ُكْم ِبالنِّ ُة للَاِ ألَنَّ  .ِطيَّ

 .لَْيَس ِمْن أَْعَمال َكْيالَ َيْفَتِخَر أََحدٌ  9

َها لَِكْي َنسْ  10 َنا َنْحُن َعَملُُه، َمْخلُوِقيَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ألَْعَمال َصالَِحٍة، َقْد َسَبَق للَاُ َفأََعدَّ  .لَُك ِفيَهاألَنَّ

ُكْم أَْنُتُم األَُممُ  11 يَن ُغْرلًَة ِمَن اْلَمْدُعوِّ ِخَتاًنا َمْصُنوًعا ِباْلَيِد فِي اْلَجَسِد، لِذلَِك اْذُكُروا أَنَّ  َقْبالً ِفي اْلَجَسِد، اْلَمْدُعوِّ

ِة إِْسَراِئيَل، َوُغَرَباَء َعْن ُعُهودِ  12 ُكْم ُكْنُتْم ِفي ذلَِك اْلَوْقِت ِبُدوِن َمِسيٍح، أَْجَنِبيِّيَن َعْن َرَعِويَّ  . َرَجاَء لَُكْم، َوِبالَ إِلٍه ِفي اْلَعالَمِ  اْلَمْوِعِد، اَ أَنَّ

 .َولِكِن اآلَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، أَْنُتُم الَِّذيَن ُكْنُتْم َقْبالً َبِعيِديَن، ِصْرُتْم َقِريِبيَن ِبَدِم اْلَمِسيحِ  13

ُه ُهَو َسالَُمَنا، الَِّذي َجَعَل ااْثَنْيِن َواِحًدا، َوَنَقَض َحائِ  14 طَ ألَنَّ َياِج اْلُمَتَوسِّ  َط السِّ

 ا َواِحًدا َجِديًدا، َصاِنًعا َسالًَما،أَيِ اْلَعَداَوَة. ُمْبِطالً ِبَجَسِدِه َناُموَس اْلَوَصاَيا ِفي َفَراِئَض، لَِكْي َيْخلَُق ااْثَنْيِن ِفي َنْفِسِه إِْنَسانً  15

لِيِب، َقاِتالً اْلَعَداَوَة ِبهِ َوُيَصالَِح ااْثَنْيِن ِفي َجَسٍد َواِحٍد َمَع للَِا  16  .ِبالصَّ

َرُكْم ِبَسالٍَم، أَْنُتُم اْلَبِعيِديَن َواْلَقِريِبينَ  17  .َفَجاَء َوَبشَّ

 .ألَنَّ ِبِه لََنا ِكلَْيَنا قُُدوًما ِفي ُروٍح َواِحٍد إِلَى اآلبِ  18

ٌة َمعَ  19 يِسيَن َوأَْهِل َبْيِت للَِا، َفلَْسُتْم إًِذا َبْعُد ُغَرَباَء َوُنُزاً، َبْل َرِعيَّ  اْلِقدِّ

اِوَيِة، 20 ُسِل َواألَْنِبَياِء، َوَيُسوُع اْلَمِسيُح َنْفُسُه َحَجُر الزَّ  َمْبِنيِّيَن َعلَى أََساِس الرُّ

بِّ  21 ًسا ِفي الرَّ ًبا َمًعا، َيْنُمو َهْيَكالً ُمَقدَّ  .الَِّذي فِيِه ُكلُّ اْلِبَناِء ُمَركَّ

وحِ الَِّذي فِي 22  .ِه أَْنُتْم أَْيًضا َمْبِنيُّوَن َمًعا، َمْسَكًنا ِهلِل ِفي الرُّ

 


