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 5االصحاح  

اَء، 1 ِليَن ِباهلِل َكأَْوالٍَد أَِحبَّ  َفُكوُنوا ُمَتَمثِّ

َنا اْلَمِسيُح أَْيًضا َوأَْسلََم َنْفَسُه ألَْجلَِنا، قُْرَباًنا  2 ِة َكَما أََحبَّ َبةً َواْسلُُكوا ِفي اْلَمَحبَّ  .َوَذِبيَحًة هلِل َراِئَحًة َطيِّ

يِسيَن، 3 َنا َوُكلُّ َنَجاَسٍة أَْو َطَمٍع َفالَ ُيَسمَّ َبْيَنُكْم َكَما َيلِيُق ِبِقدِّ ا الزِّ  َوأَمَّ

َفاَهِة، َواْلَهْزُل الَِّتي الَ َتلِيُق، َبْل ِباْلَحِريِّ الشُّْكرُ  4  .َوالَ اْلَقَباَحُة، َوالَ َكالَُم السَّ

اعٍ  5 ُكْم َتْعلَُموَن هَذا أَنَّ ُكلَّ َزاٍن أَْو َنِجٍس أَْو َطمَّ  .لَْيَس لَُه ِميَراٌث ِفي َملَُكوِت اْلَمِسيِح َوللاِ  الَِّذي ُهَو َعاِبٌد لأِلَْوَثانِ  َفإِنَّ

ُه ِبَسَبِب هِذِه األُُموِر َيأِْتي َغَضُب  6 ُكْم أََحٌد ِبَكالٍَم َباِطل، ألَنَّ  .للِا َعلَى أَْبَناِء اْلَمْعِصَيةِ الَ َيُغرَّ

 .َفالَ َتُكوُنوا ُشَرَكاَءُهمْ  7

. اْسلُُكوا َكأَْوالَِد ُنورٍ  8 بِّ ا اآلَن َفُنوٌر ِفي الرَّ ُكْم ُكْنُتْم َقْبالً ُظْلَمًة، َوأَمَّ  .ألَنَّ

وِح ُهَو ِفي ُكلِّ َصالٍَح َوِبّر َوَحقّ  9  .ألَنَّ َثَمَر الرُّ

بِّ ُمْخَتِبِريَن  10  .َما ُهَو َمْرِضيٌّ ِعْنَد الرَّ

ْلَمِة َغْيِر اْلُمْثِمَرِة َبْل ِباْلَحِريِّ َوبُِّخوَها 11  .َوالَ َتْشَتِرُكوا ِفي أَْعَماِل الظُّ

ا، ِذْكُرَها أَْيًضا َقِبيحٌ  12  .ألَنَّ األُُموَر اْلَحاِدَثَة ِمْنُهْم ِسّرً

َخ ُيْظهَ  13  .ُر ِبالنُّوِر. ألَنَّ ُكلَّ َما أُْظِهَر َفُهَو ُنورٌ َولِكنَّ اْلُكلَّ إَِذا َتَوبَّ

اِئُم َوقُْم ِمَن األَْمَواِت َفُيِضيَء لََك اْلَمِسيحُ »لِذلَِك َيقُوُل:  14 َها النَّ  .«اْسَتْيِقْظ أَيُّ

ْدِقيِق، الَ َكُجَهالََء َبْل َكُحَكَماَء، 15  َفاْنُظُروا َكْيَف َتْسلُُكوَن ِبالتَّ

يَرةٌ  16 اَم ِشرِّ  .ُمْفَتِديَن اْلَوْقَت ألَنَّ األَيَّ

بِّ  17  .ِمْن أَْجِل ذلَِك الَ َتُكوُنوا أَْغِبَياَء َبْل َفاِهِميَن َما ِهَي َمِشيَئُة الرَّ

وِح، 18  َوالَ َتْسَكُروا ِباْلَخْمِر الَِّذي ِفيِه اْلَخالََعُة، َبِل اْمَتلُِئوا ِبالرُّ

بِّ ُمَكلِِّميَن  19 لِيَن ِفي قُلُوِبُكْم لِلرَّ ِميَن َوُمَرتِّ ٍة، ُمَتَرنِّ  .َبْعُضُكْم َبْعًضا ِبَمَزاِميَر َوَتَساِبيَح َوأََغاِنيَّ ُروِحيَّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، ِهلِل َواآلبِ  20  .َشاِكِريَن ُكلَّ ِحيٍن َعلَى ُكلِّ َشْيٍء ِفي اْسِم َربِّ

 .ٍض ِفي َخْوِف للاِ َخاِضِعيَن َبْعُضُكْم لَِبعْ  21

22 ، بِّ َساُء اْخَضْعَن لِِرَجالُِكنَّ َكَما لِلرَّ َها النِّ  أَيُّ

ُجَل ُهَو َرْأُس اْلَمْرأَِة َكَما أَنَّ اْلَمِسيَح أَْيًضا َرْأُس اْلَكِنيَسِة، َوُهَو ُمَخلُِّص اْلَجَسدِ  23  .ألَنَّ الرَّ

َساُء لِِرَجالِِهنَّ ِفي ُكلِّ َشْيءٍ َولِكْن َكَما َتْخَضُع اْلَكِنيَسُة لِْلمَ  24  .ِسيِح، َكذلَِك النِّ
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َجاُل، أَِحبُّوا ِنَساَءُكْم َكَما أََحبَّ اْلَمِسيُح أَْيًضا اْلَكِنيَسَة َوأَْسلََم َنْفَسُه ألَْجلَِها، 25 َها الرِّ  أَيُّ

اَها ِبَغْسِل اْلَماِء ِباْلَكلِمَ  26 ًرا إِيَّ َسَها، ُمَطهِّ  ِة،لَِكْي ُيَقدِّ

َسًة َوِبالَ َعْيبٍ  لَِكْي ُيْحِضَرَها لَِنْفِسِه َكِنيَسًة َمِجيَدًة، الَ َدَنَس ِفيَها َوالَ َغْضَن أَْو َشْيٌء ِمْن ِمْثِل ذلَِك، َبْل َتُكونُ  27  .ُمَقدَّ

َجاِل أَْن ُيِحبُّوا ِنَساَءُهْم َكأَْجَساِدِهْم. َمْن ُيِحبُّ امْ  28  .َرأََتُه ُيِحبُّ َنْفَسهُ َكذلَِك َيِجُب َعلَى الرِّ

بُّ أَْيًضا لِْلَكِنيَسةِ  29 يِه، َكَما الرَّ ، َبْل َيقُوُتُه َوُيَربِّ ُه لَْم ُيْبِغْض أََحٌد َجَسَدهُ َقطُّ  .َفإِنَّ

َنا أَْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن لَْحِمِه َوِمْن ِعَظاِمهِ  30  .ألَنَّ

ُجُل أََباهُ » 31 ُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرأَِتِه، َوَيُكوُن االْثَناِن َجَسًدا َواِحًدا ِمْن أَْجِل هَذا َيْتُرُك الرَّ  .«َوأُمَّ

رُّ َعِظيٌم، َولِكنَِّني أََنا أَقُوُل ِمْن َنْحِو اْلَمِسيِح َواْلَكِنيَسةِ  32  .هَذا السِّ

ا أَْنُتُم األَْفَراُد، َفْلُيِحبَّ ُكلُّ َواِحٍد اْمَرأََتُه هَكَذا َكَنفْ  33 ا اْلَمْرأَةُ َفْلَتَهْب َرُجلََهاَوأَمَّ  .ِسِه، َوأَمَّ

 


