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 5االصحاح  

 الَ تَْزُجْر َشْيًخا بَْل ِعْظهُ َكأٍَب، َواألَْحَداَث َكإِْخَوةٍ،1

َهاٍت، َواْلَحَدثَاِت َكأََخَواٍت، بُِكل ِ َطَهاَرةٍ  2  .َواْلعََجائَِز َكأُمَّ

 .اللََّواتِي ُهنَّ بِاْلَحِقيقَِة أََراِملُ أَْكِرِم األََراِمَل  3

الً أَْن يَُوق ُِروا أَْهَل بَْيتِِهْم  4  .َويُوفُوا َواِلِديِهِم اْلُمَكافَأَةَ، ألَنَّ هذَا َصاِلٌح َوَمْقبُوٌل أََماَم للاِ َولِكْن إِْن َكانَْت أَْرَملَةٌ لََها أَْوالٌَد أَْو َحفََدةٌ، فَْليَتَعَلَُّموا أَوَّ

ِلبَ  5 لََواِت لَْياً َونََهاًراَولِكنَّ الَّتِي ِهَي بِاْلَحِقيقَِة أَْرَملَةٌ َوَوِحيَدةٌ، فَقَْد أَْلقَْت َرَجاَءَها َعلَى للاِ، َوِهَي تُواِظُب الط ِ  .اِت َوالصَّ

َمةُ فَقَْد َماتَْت َوِهَي َحيَّةٌ  6 ا اْلُمتَنَع ِ  .َوأَمَّ

 .نَّ بِاَ لَْومٍ فَأَْوِص بِهذَا ِلَكْي يَكُ  7

تِِه، َوالَ ِسيََّما أَْهُل بَْيتِِه، فَقَْد أَْنَكَر اإِليَماَن، َوُهَو َشرٌّ ِمنْ  8  .َغْيِر اْلُمْؤِمنِ  َوإِْن َكاَن أََحٌد الَ يَْعتَنِي بَِخاصَّ

 ةَ َرُجل َواِحٍد،ِلتُْكتَتَْب أَْرَملَةٌ، إِْن لَْم يَُكْن ُعْمُرَها أَقَلَّ ِمْن ِست ِيَن َسنَةً، اْمَرأَ  9

يِسيَن، َساَعَدِت اْلُمتََضايِِقيَن، اتَّبَعَْت ُكلَّ َعَمل َمْشُهوًدا لََها فِي أَْعَمال َصاِلَحٍة، إِْن تَُكْن قَْد َربَِّت األَْوالََد، أََضافَِت اْلغَُربَاَء، َغسَّلَْت أَْرُجَل الْ  10 ِقد ِ
 .َصاِلحٍ 

ا األََراِمُل اْلَحَدثَاُت  11 ْجَن،أَمَّ ، ألَنَُّهنَّ َمتَى بَِطْرَن َعلَى اْلَمِسيحِ، يُِرْدَن أَْن يَتََزوَّ  فَاْرفُْضُهنَّ

لَ  12  .َولَُهنَّ َدْينُونَةٌ ألَنَُّهنَّ َرفَْضَن اإِليَماَن األَوَّ

 .بَطَّاالٍَت فَقَْط بَْل ِمْهذَاَراٌت أَْيًضا، َوفُُضوِليَّاٌت، يَتََكلَّْمَن بَِما الَ َيِجبُ َوَمَع ذِلَك أَْيًضا يَتَعَلَّْمَن أَْن يَُكنَّ بَطَّاالٍَت، يَُطْفَن فِي اْلبُيُوِت. َولَْسَن  13

ْجَن َويَِلْدَن األَْوالََد َويَُدب ِْرَن اْلبُيُوَت، َوالَ يُْعِطيَن ِعلَّةً ِلْلُمقَا 14  .ِوِم ِمْن أَْجِل الشَّتْمِ فَأُِريُد أَنَّ اْلَحَدثَاِت يَتََزوَّ

 .فَإِنَّ بَْعَضُهنَّ قَِد اْنَحَرْفَن َوَراَء الشَّْيَطانِ  15

 .اللََّواتِي ُهنَّ بِاْلَحِقيقَِة أََراِملُ  إِْن َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْو ُمْؤِمنٍَة أََراِمُل، فَْليَُساِعْدُهنَّ َوالَ يُثَقَّْل َعلَى اْلَكنِيَسِة، ِلَكْي تَُساِعَد ِهيَ  16

ا الشُّيُوُخ الْ  17  لتَّْعِليِم،ُمَدب ُِروَن َحَسنًا فَْليُْحَسبُوا أَْهاً ِلَكَراَمٍة ُمَضاَعفٍَة، َوالَ ِسيََّما الَِّذيَن يَتْعَبُوَن فِي اْلَكِلَمِة َواأَمَّ

 .«اْلفَاِعُل ُمْستَِحقٌّ أُْجَرتَهُ »، وَ «الَ تَُكمَّ ثَْوًرا َداِرًسا»ألَنَّ اْلِكتَاَب يَقُوُل: 18

 .ِشَكايَةً َعلَى َشْيخٍ إاِلَّ َعلَى َشاِهَدْيِن أَْو ثَاَثَِة ُشُهودٍ الَ تَْقبَْل  19

 .اَلَِّذيَن يُْخِطئُوَن َوب ِْخُهْم أََماَم اْلَجِميعِ، ِلَكْي يَُكوَن ِعْنَد اْلبَاقِيَن َخْوفٌ  20

ِ يَُسوَع اْلَمِسيحِ َواْلَماَئَِكِة اْلُمْختَ  21 ب   .اِريَن، أَْن تَْحفََظ هذَا بُِدوِن َغَرٍض، َوالَ تَْعَمَل َشْيئًا ِبُمَحابَاةٍ أُنَاِشُدَك أََماَم للاِ َوالرَّ

 .الَ تََضْع يًَدا َعلَى أََحٍد بِاْلعََجلَِة، َوالَ تَْشتَِرْك فِي َخَطايَا اآلَخِريَن. اِْحفَْظ نَْفَسَك َطاِهًرا 22

اَب َماٍء، بَِل اْستَعْ  23  .ِمْل َخْمًرا قَِلياً ِمْن أَْجِل َمِعَدتَِك َوأَْسقَاِمَك اْلَكِثيَرةِ الَ تَُكْن فِي َما بَْعُد َشرَّ

ا اْلبَْعُض فَتَتْبَعُُهمْ  24 ُم إِلَى اْلقََضاِء، َوأَمَّ  .َخَطايَا بَْعِض النَّاِس َواِضَحةٌ تَتَقَدَّ
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اِلَحةُ َواِضَحةٌ، َوالَّتِي ِهَي ِخاَُف ذلِ  25  .َك الَ يُْمِكُن أَْن تُْخفَىَكذِلَك أَْيًضا األَْعَماُل الصَّ

 


