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 6االصحاح  

بِّ ألَنَّ هَذا َحق   1 َها األَْوالَُد، أَِطيُعوا َوالِِديُكْم ِفي الرَّ  .أَيُّ

كَ » 2 ٍة ِبَوْعٍد،«أَْكِرْم أََباَك َوأُمَّ ُل َوِصيَّ  ، الَِّتي ِهَي أَوَّ

 .«لَُكْم َخْيٌر، َوَتُكوُنوا ِطَواَل األَْعَماِر َعلَى األَْرِض لَِكْي َيُكوَن » 3

بِّ َوإِْنَذاِرهِ  4 َها اآلَباُء، الَ ُتِغيُظوا أَْوالََدُكْم، َبْل َربُّوُهْم ِبَتأِْديِب الرَّ  .َوأَْنُتْم أَيُّ

َها اْلَعِبيُد، أَِطيُعوا َساَدَتُكْم َحَسَب اْلَجَسِد ِبَخْوٍف َوِرْعدَ  5  ٍة، ِفي َبَساَطِة قُلُوِبُكْم َكَما لِْلَمِسيحِ أَيُّ

 الَ ِبِخْدَمِة اْلَعْيِن َكَمْن ُيْرِضي النَّاَس، َبْل َكَعِبيِد اْلَمِسيِح، َعاِملِيَن َمِشيَئَة هللِا ِمَن اْلَقْلِب، 6

، لَْيَس لِلنَّاسِ  7 بِّ ٍة َصالَِحٍة َكَما لِلرَّ  .َخاِدِميَن ِبِنيَّ

اَعالِِميَن أَْن  8 ، َعْبًدا َكاَن أَْم ُحر ً بِّ  .َمْهَما َعِمَل ُكلُّ َواِحٍد ِمَن اْلَخْيِر َفذلَِك َيَنالُُه ِمَن الرَّ

َدُكْم أَْنتُ  9 ْهِديَد، َعالِِميَن أَنَّ َسيِّ اَدةُ، اْفَعلُوا لَُهْم هِذِه األُُموَر، َتاِرِكيَن التَّ َها السَّ َماوَ َوأَْنُتْم أَيُّ  .اِت، َولَْيَس ِعْنَدهُ ُمَحاَباةٌ ْم أَْيًضا ِفي السَّ

ِتهِ  10 ِة قُوَّ بِّ َوِفي ِشدَّ ْوا ِفي الرَّ  .أَِخيًرا َيا إِْخَوِتي َتَقوُّ

 .اْلَبُسوا ِسالََح هللِا اْلَكاِمَل لَِكْي َتْقِدُروا أَْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِيِد إِْبلِيسَ  11

ْهِر، َمَع أَْجَناِد الشَّ َفإِنَّ ُمَصاَرَعَتَنا لَْيَسْت َمَع َدٍم وَ  12 الَِطيِن، َمَع ُوالَِة اْلَعالَِم َعلَى ُظْلَمِة هَذا الدَّ َؤَساِء، َمَع السَّ ِة ِفي لَْحٍم، َبْل َمَع الرُّ وِحيَّ رِّ الرُّ
َماِويَّاتِ   .السَّ

ُموا ُكلَّ َشْيٍء أَْن َتْثُبُتواِمْن أَْجِل ذلَِك اْحِملُوا ِسالََح هللِا اْلَكاِمَل لَِكْي َتْقِدُروا أَْن ُتَقاِومُ  13 يِر، َوَبْعَد أَْن ُتَتمِّ  .وا ِفي اْلَيْوِم الشِّرِّ

14 ، ، َوالَِبِسيَن ِدْرَع اْلِبرِّ  َفاْثُبُتوا ُمَمْنِطِقيَن أَْحَقاَءُكْم ِباْلَحقِّ

الَمِ  15  .َوَحاِذيَن أَْرُجلَُكْم ِباْسِتْعَداِد إِْنِجيِل السَّ

يِر اْلُمْلَتِهَبةِ َحاِملِيَن َفْوَق  16  .اْلُكلِّ ُتْرَس اإلِيَماِن، الَِّذي ِبِه َتْقِدُروَن أَْن ُتْطِفُئوا َجِميَع ِسَهاِم الشِّرِّ

وِح الَِّذي ُهَو َكلَِمُة هللاِ  17  .َوُخُذوا ُخوَذَة اْلَخالَِص، َوَسْيَف الرُّ

يِسيَن،ُمَصلِّيَن ِبُكلِّ َصالٍَة َوِطْلَبٍة ُكلَّ َوْقٍت ِفي الرُّ  18  وِح، َوَساِهِريَن لِهَذا ِبَعْيِنِه ِبُكلِّ ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة، ألَْجِل َجِميِع اْلِقدِّ

 َوألَْجلِي، لَِكْي ُيْعَطى لِي َكالٌَم ِعْنَد اْفِتَتاِح َفِمي، ألُْعلَِم ِجَهاًرا ِبِسرِّ اإلِْنِجيِل، 19

 .لَِكْي أَُجاِهَر ِفيِه َكَما َيِجُب أَْن أََتَكلَّمَ الَِّذي ألَْجلِِه أََنا َسِفيٌر ِفي َسالَِسَل،  20

فُُكْم ِبُكلِّ َشْيٍء ِتيِخيُكُس األَُخ اْلَحبِ  21 ،َولِكْن لَِكْي َتْعلَُموا أَْنُتْم أَْيًضا أَْحَوالِي، َماَذا أَْفَعُل، ُيَعرِّ بِّ  يُب َواْلَخاِدُم األَِميُن ِفي الرَّ

َي قُلُوَبُكمْ الَِّذي أَْرَسْلُتُه إِلَْيكُ  22  .ْم لِهَذا ِبَعْيِنِه، لَِكْي َتْعلَُموا أَْحَوالََنا، َولَِكْي ُيَعزِّ

بِّ َيُسوَع اْلَمِسيحِ  23 ٌة ِبإِيَماٍن ِمَن هللِا اآلِب َوالرَّ  .َسالٌَم َعلَى اإلِْخَوِة، َوَمَحبَّ

َنا َيُسوَع الْ  24 ْعَمُة َمَع َجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َربَّ  (َمِسيَح ِفي َعَدِم َفَساٍد. آِميَن. )كتبت الى اهل افسس من رومية على يد تيخيكساَلنِّ
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