
 افسسرسالة 

 جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المقدس  1 من  1 صفحة 

 3االصحاح  

َها األَُمُم، 1  ِبَسَبِب هَذا أََنا ُبولُُس، أَِسيُر اْلَمِسيِح َيُسوَع ألَْجلُِكْم أَيُّ

 .ألَْجلُِكمْ إِْن ُكْنُتْم َقْد َسِمْعُتْم ِبَتْدِبيِر ِنْعَمِة هللِا اْلُمْعَطاِة لِي  2

. َكَما َسَبْقُت َفَكَتْبُت ِباإلِيَجازِ  3 رِّ َفِني ِبالسِّ ُه ِبإِْعالٍَن َعرَّ  .أَنَّ

 .الَِّذي ِبَحَسِبِه ِحيَنَما َتْقَرأُوَنُه، َتْقِدُروَن أَْن َتْفَهُموا ِدَراَيِتي ِبِسرِّ اْلَمِسيحِ  4

ْف ِبِه َبنُ  5 وحِ الَِّذي ِفي أَْجَيال أَُخَر لَْم ُيَعرَّ يِسيَن َوأَْنِبَياِئِه ِبالرُّ  :و اْلَبَشِر، َكَما َقْد أُْعلَِن اآلَن لُِرُسلِِه اْلِقدِّ

 .أَنَّ األَُمَم ُشَرَكاُء ِفي اْلِميَراِث َواْلَجَسِد َوَنَواِل َمْوِعِدِه ِفي اْلَمِسيِح بِاإلِْنِجيلِ  6

ِتهِ الَِّذي ِصْرُت أََنا َخاِدًما لَُه َحَسَب َمْوِهَبِة نِ  7  .ْعَمِة هللِا اْلُمْعَطاِة لِي َحَسَب ِفْعِل قُوَّ

َر َبْيَن األَُمِم ِبِغَنى اْلَمِسيِح الَّ  8 ْعَمُة، أَْن أَُبشِّ يِسيَن، أُْعِطَيْت هِذِه النِّ  ِذي  ََ ُيْسَتْقَصى،لِي أََنا أَْصَغَر َجِميِع اْلِقدِّ

رِّ  9 ُهوِر ِفي هللِا َخالِِق اْلَجِميِع ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ  َوأُِنيَر اْلَجِميَع ِفي َما ُهَو َشِرَكُة السِّ  .اْلَمْكُتوِم ُمْنُذ الدُّ

اِت، ِبَواِسَطِة اْلَكِنيَسِة، ِبِحْكَمِة هللِا ا 10 َماِويَّ الَِطيِن ِفي السَّ َؤَساِء َوالسَّ َف اآلَن ِعْنَد الرُّ َعِة،لَِكْي ُيَعرَّ  ْلُمَتَنوِّ

ُهورِ  11 َنا َحَسَب َقْصِد الدُّ  .الَِّذي َصَنَعُه ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّ

 .الَِّذي ِبِه لََنا َجَراَءةٌ َوقُُدوٌم ِبإِيَماِنِه َعْن ِثَقةٍ  12

 .لِذلَِك أَْطلُُب أَْن  ََ َتِكلُّوا ِفي َشَداِئِدي ألَْجلُِكُم الَِّتي ِهَي َمْجُدُكمْ  13

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح،ِبَسَبِب هَذا أَْحِني ُرْكَبَتيَّ لََدى أَ  14  ِبي َربِّ

َماَواِت َوَعلَى األَْرِض  15 ى ُكلُّ َعِشيَرٍة فِي السَّ  .الَِّذي ِمْنُه ُتَسمَّ

ِة ِبُروِحِه ِفي اإلِْنَساِن اْلَباِطِن، 16 ُدوا ِباْلقُوَّ  لَِكْي ُيْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغَنى َمْجِدِه، أَْن َتَتأَيَّ

 ِباإلِيَماِن ِفي قُلُوِبُكْم،لَِيِحلَّ اْلَمِسيُح  17

يِسينَ  18 ِة، َحتَّى َتْسَتِطيُعوا أَْن ُتْدِرُكوا َمَع َجِميِع اْلِقدِّ ُسوَن ِفي اْلَمَحبَّ لُوَن َوُمَتأَسِّ وُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو،َوأَْنُتْم ُمَتأَصِّ  ، َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّ

َة اْلَمِسيِح  19  .اْلَفاِئَقَة اْلَمْعِرَفِة، لَِكْي َتْمَتلُِئوا إِلَى ُكلِّ ِمْلِء هللاِ َوَتْعِرفُوا َمَحبَّ

ِة الَِّتي  20 ا َنْطلُُب أَْو َنْفَتِكُر، ِبَحَسِب اْلقُوَّ ا ِممَّ  َتْعَمُل ِفيَنا،َواْلَقاِدُر أَْن َيْفَعَل َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء، أَْكَثَر ِجد ً

ُهوِر. آِمينَ لَُه اْلَمْجُد ِفي اْلَكِنيَسِة فِ  21  .ي اْلَمِسيِح َيُسوَع إِلَى َجِميِع أَْجَياِل َدْهِر الدُّ

 


