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  رسالة بولس األولى إلى تيموثاوس
  المقدمة

 ولما عاد بولس إلى .رة من بالد ليقونة في آسية الصغرى، من أم یهودیة وأب یونانيولد تيموثاوس في لست
   .لسترة اتخذ تيموثاوس رفيًقا ومعاوًنا له، حين رأى أن المسيحيـين هناك یشهدون له بحسن السيرة

ة، تلك ورسالة بولس األولى إلى تيموثاوس هي قبل آل شيء تحذیر من انتشار التعاليم الباطلة في الكنيس
التعاليم التي آانت خليًطا من اآلراء اليهودیة وغير اليهودیة وقائمة على أساس االعتقاد أن العالم الخارجي شّر 

آله وأن الخالص ال یتم إال بنوع سري خاص من المعرفة وبممارسة بعض الشعائر آاالمتناع عن الزواج وعن 
 بولس إلى تيموثاوس في حسن تنظيم اإلدارة في آنيسة  وتتضمن الرسالة وصایا متفرقة من.بعض أنواع الطعام

 ویصف بولس لتيموثاوس آيف یكون خادًما .أفسس والصفات التي یجب أن یتحلى بها األسافقة والشمامسة
   .صالًحا ليسوع المسيح، وما هي واجباته نحو مختلف جماعات المؤمنين

 مضمون الرسالة
 ) 2-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 16: 3 إلى 3: 1 (.الكنيسةوصایا في ادارة . 2
  )21: 6 إلى 1: 4 (.وصایا لتيموثاوس في عمله. 3
  

  تحية
  ١الفصل 

ِمْن بوُلَس رسوِل الَمسيِح َیسوَع بأْمِر اِهللا ُمخلِِّصنا ١
بني  إلى تيموثاُوَس ا2والَمسيِح َیسوَع َرجاِئنا، 

  . الَحقيقي في اإلیماِن
حَمُة والسَّالُم ِمَن اِهللا اآلِب وِمن عَليَك النِّعَمُة والرَّ
  . الَمسيِح َیسوَع ربِّنا

  التحذیر من التعاليم الباطلة
َطَلبُت ِمنَك، وأنا ذاِهّب إلى مِكدوِنـيََّة، أْن َتبقى في 3

أفُسَس ِلتوِصَي َبعَض النـاِس أْن ال ُیَعلِّموا َتعاليَم 
وال ُیصغوا إلى الُخرافاِت وِذآِر 4ُف َتعاليَمنا، ُتخاِل

األنساِب التي ال ِنهایَة لها، فهذا ُیثيُر الُمجاَدالِت وال 
وما غایُة هِذِه 5. َیخِدُم َتدبـيَر اِهللا الَمبنيَّ على اإلیماِن

الَوِصيَِّة إالَّ الَمحبَّة الصاِدَرة َعْن َقلٍب طاِهٍر وَضميٍر 
وهِذِه َفضاِئُل زاَغ َبعُضُهم 6، صاِلـٍح وإیمان صاِدق

ُمدَّعيَن أنَُّهم ِمْن 7نَحَرفوا إلى الكالِم الباِطِل،  َعنها وا
ُمَعلِّمي الشَّریَعِة وُهم ال َیفَهموَن ما َیقولوَن وما 

  . ُیؤآِّدوَن
قَتَصَر الَعَمُل  وَنحُن َنعَلُم أنَّ الشَّریَعَة صاِلَحٌة إذا ا8

ألنَّنا َنعِرُف أنَّ الشَّریَعَة ما 9ِبها على أنَّها شریَعٌة، 
ِهـَي ِلألبراِر، َبْل ِللُعصاِة والُمَتَمرِّدیَن، للُفّجاِر 

والخاِطئيَن، ِللُمَدنِّسيَن والُمسَتبـيحيَن، ِلقاِتلي آباِئِهم 
ِللزُّناِة والُمبَتليَن 10وُأمَّهاِتِهم، ِلَسفـاآي الدِّماِء، 
لرَّقيِق والكّذابـيَن والذیَن بالشُّذوِذ الِجنسيِّ، ِلُتجَّاِر ا

َیحِلفوَن باِطًال، وِلُكلِّ َمْن ُیخاِلُف التَّعليَم الصَّحيَح 
ئُتِمنُت عَليها، ِبشاَرَة  الذي ُیواِفُق الِبشاَرَة التي ا11

  . اِهللا الُمباَرِك، َله الَمجُد

  حمد اهللا على رحمته
عَتَبَرني   َربَّنا الذي قّواني واأحَمُد الَمسيَح یسوَع12

أنا الذي َجدََّف عَليِه 13أميًنا، فَدعاني إلى ِخدمِتِه، 

ضطَهَدُه وشَتَمُه فيما َمضى، ولِكنَّ اَهللا َرَحَمني  وا
ألنِّي ُآنُت َغيَر ُمؤِمن ال أعِرُف ما أفَعُل، 

ففاَضْت عَليَّ ِنعَمُة َربِّنا وما فيها ِمْن إیمان 14
  . في الَمسيِح َیسوَعوَمحبٍَّة 

هذا الَقوُل صاِدٌق وَیسَتحُق الَقبوَل التـامَّ، وهَو أنَّ 15
الَمسيَح َیسوَع جاَء إلى العاَلِم لُيخلَِّص الخاِطئيَن، 

ولِكنِّي ما ِنلُت الرَّحَمَة إالَّ ِلـُيظِهَر 16. وأنا أوَُّلُهم
نِّي الَمسيُح َیسوُع طوَل َصبِرِه ِفـيَّ أوًَّال وَیجَعَل ِم
ِلَمِلِك 17. مَثًال ِللذیَن ُیؤِمنوَن ِبه ِلـَينالوا الحياَة األبِدیََّة

الدُّهوِر، اِإللِه الواِحِد الخاِلِد َغيِر الَمنظوِر، ُآلُّ إآراٍم 
  . آمين. وَمجٍد إلى أَبِد اآلِبدیَن

  وصّية لتيموثاوس
، هِذِه الَوِصيََّة َوْفًقا بني أسَتوِدُعَك، یا تيموثاُوُس ا18

ِللُنبّواِت التي ِقـيَلْت فيَك ِمْن َقبُل، فَتسَتْلِهُمها ِلُتجاِهَد 
باإلیماِن والضَّميِر السَّليِم الذي رَفَضُه 19َخيَر ِجهاٍد 
ِمْن َبيِن َهُؤالِء 20. نكَسَرْت َسفينُة إیماِنِهم َبعُضُهم، فا

مُتُهما إلى الشَّيطاِن ِهيِميناُیُس واإلسكْنَدُر اللذاِن أسَل
  . لَيـَتعلَّما أْن ال ُیجدِّفا

  توجهات بشأن العبادة في الكنيسة
  ٢الفصل 

فأطُلُب َقبَل ُآلِّ شيٍء أْن ُتقيموا الدُّعاَء والصَّالَة ١
وِمْن أجِل 2واالبِتهاَل والَحمَد ِمْن أجِل جميِع النـاِس، 

لوِك وأصحاِب السُّلَطِة، حتى َنحيا حياًة ُمطمِئنًَّة الُم
فهذا حَسٌن وَمقبوّل ِعنَد 3. هاِدَئًة ِبُكلِّ َتقوى وآراَمٍة

الذي ُیریُد أْن َیخُلَص جميُع النـاِس 4اِهللا ُمَخلِِّصنا 
ألنَّ اَهللا واحٌد، والَوسيط 5وَیبُلغوا إلى َمعِرَفِة الَحقِّ، 

حٌد هَو الَمسيُح َیسوُع اإلنساُن بـيَن اِهللا والنـاِس وا
والشَّهاَدُة . الذي َضحَّى ِبَنفِسِه ِفًدى ِلجميِع النـاِس6

ولها َجَعَلني اُهللا ُمبشًِّرا ٧على ذِلَك َتمَّْت في وقِتها، 
 وُمَعلًِّما ِلَغيِر الَيهوِد -أقوُل الَحقَّ وال أآِذُب-وَرسوًال 

لَِّي الرِّجاُل في فُأریُد أْن ُیَص8. في اإلیماِن والَحقِّ
ُآلِّ مكان، راِفعيَن أیِدًیا طاِهَرًة ِمْن َغيِر َغَضٍب وال 
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وُأریُد أْن َتلَبَس الَمرأُة ِثـياًبا فيها ِحشَمٌة 9. ِخصاٍم
وأْن تَتَزیََّن ِزیَنًة فيها حياٌء وَوقاٌر، ال ِبَشعٍر َمجدول 

َبْل بأعمال صاِلَحٍة 10وذَهٍب وآللَئ وثياٍب فاِخَرٍة، 
وعلى الَمرأِة أْن 11ليُق ِبِنساٍء َیِعْشَن ِبَتقوى اِهللا، َت

وال ُأجيُز ِللَمرأِة أْن 12َتتَعلََّم ِبَصمٍت وُخضوٍع تامٍّ، 
ُتَعلَِّم وال أْن َتتَسلََّط على الرَُّجِل، َبْل عَليها أْن َتلَزَم 

وما 14. ألنَّ آَدَم َخَلَقُه اُهللا أوًَّال ُثمَّ َحّواَء13الُهدوَء، 
أغوى الشِّرِّیُر آدَم، َبْل أغوى الَمرأَة فَوَقَعْت في 

ولكنَّها َتْخُلُص باُألموَمِة إذا َثبَتْت على 15. الَمعِصَيِة
  . اإلیماِن والَمحبَِّة والَقداَسِة والرَّصاَنِة

  أساقفة الكنيسة
  ٣الفصل 

ُقِفـيَِّة َتمنَّى َصَدَق الَقوُل بأنَّ َمْن َطَمَح إلى اُألس١
فَعلى اُألسُقِف أْن یكوَن ُمَنــزًَّها َعِن 2. عَمًال َآریًما
مَرأٍة واحدٍة، َیِقًظا َرصيًنا ُمحَتِشًما  اللَّوِم، َزوَج ا

َغيَر سكِّيٍر وال َعنيٍف، َبْل 3ِمضياًفا، صاِلًحا ِللتَّعليِم، 
َتدبـيَر ُیحِسُن 4َلطيًفا یكَرُه الِخصاَم وال ُیِحبُّ الماَل، 

َبيِتِه وَیجَعُل أوالَدُه ُیطيعوَنُه وَیحَتِرموَنُه في ُآلِّ 
فَمْن ال ُیحِسُن َتدبـيَر َبيِتِه، فكيَف َیعَتني 5. شيٍء

وَیجُب أْن ال یكوَن اُألسقُف َحدیَث 6ِبَكنيَسِة اِهللا؟ 
الَعهِد في اإلیماِن ِلَئالَّ ُتسيطر عَليِه الِكبریاُء فَيلقى 

وعَليِه أْن َیشهَد َله الذیَن 7. َلِقـَيُه إبليُسالِعقاَب الذي 
ُهم في خاِرِج الَكنيَسِة حتى ال َیقَع في العاِر وفي َفخِّ 

  . إبليَس

  الشمامسة
وَیجُب أْن یكوَن الشَّماِمَسُة آذِلَك ِمْن أهِل الَوقاِر، 8

ال ُمخاِدعيَن، وال ُمدِمني َخمٍر، وال طاِمعيَن 
وعَليِهم أْن ُیحاِفظوا على ِسرِّ 9. كَسِب الَخسيِسبالَم

وَیجُب أْن َیِتمَّ 10. اإلیماِن في َضميٍر طاِهٍر
. ختباُرُهم أوًَّال، فإذا آانوا ِبال َلوٍم ُأقيموا شماِمَسًة ا

وعلى النِّساِء آذِلَك أْن یُكنَّ ِمْن أهِل الَوقاِر، غيَر 11
وعلى 12.  شيٍءَنّماماٍت، َیِقظاٍت أميناٍت في ُآلِّ

مرأٍة  الشماِمَسِة أْن یكوَن ُآلُّ واحٍد ِمنُهم زوَج ا
واحدٍة، وأْن ُیحِسنوا ِرعایَة أوالِدِهم وُبيوِتِهم 

فالذیَن ُیحِسنوَن الِخدَمَة َینالون مكاَنًة َرفيَعًة َوِثَقًة 13
  . َعظيمًة في اإلیماِن بالَمسيِح َیسوَع

  السر العظيم
أآُتُب إَليَك هِذِه الرِّسالَة راِجًيا أْن أجيَء إَليَك َبعَد 14
فإذا أبَطْأُت، فعَليَك أْن َتعِرَف آيَف 15. قليل

تَتَصرَُّف في َبيِت اِهللا، أي َآنيَسِة اِهللا الَحيِّ، َعموِد 
  : وال ِخالَف أنَّ ِسرَّ التَّقوى َعظيٌم16. الَحقِّ ودعاَمِتِه

  الذي ظَهَر في الَجَسِد وَتَبــرََّر في الرُّوِح،
  شاهَدْتُه الَمالِئَكُة،
  آاَن ِبشاَرًة لُألَمِم،

  آَمَن ِبه العاَلُم
  . »ورَفَعُه اُهللا في الَمجِد

  المعّلمون المضّلـلون
  ٤الفصل 

رتدُّوَن والرُّوُح َصریٌح في َقوِلِه إنَّ َبعَض النـاِس َی١
َعِن اإلیماِن في األزِمَنِة األخيَرِة، وَیتَبعوَن أرواًحا 

 ُمراِئيَن َآّذابـيَن ¸ِلَقوٍم2ُمضلِّـَلًة وَتعاليَم َشيطاِنـيًَّة 
َینَهْون َعِن الزَّواِج وَعْن 3آَتَوت َضماِئُرُهم فماَتت،  ا

عَليها أنواٍع ِمَن األطِعَمِة َخَلَقها اُهللا لَيتناَوَلها وَیحَمَدُه 
فُكلُّ ما َخَلَق اُهللا حَسٌن، 4. الذیَن آمنوا وَعَرفوا الَحقَّ

َرفُضُه، َبْل َیجُب َقبوُل ُآلِّ ¸ فما ِمْن شيٍء َیِجُب
  . ألنَّ آالَم اِهللا والصَّالَة ُیقدِّساِنِه5شيٍء ِبَحمٍد، 

  الخادم الصالح للمسيح یسوع
 َعَرْضَت هِذِه الَوصایا على اإلخَوِة ُآنَت وأنَت إذا6

خاِدًما صاِلًحا ِللَمسيِح َیسوَع، ُمَتَغذًِّیا ِبكالِم اإلیماِن 
َتجنَِّب الخرافاِت 7. وبالتَّعليِم الصَّحيِح الذي َتتَبُعُه

الباِطَلَة وِحكایاِت الَعجاِئِز وَروِّْض َنفَسَك بالتَّقوى، 
دِنـيَِّة َبعُض الَخيِر، ففي فإذا آاَن في الرِّیاَضِة الَب8

التَّقوى ُآلُّ الَخيِر ألنَّ َلها الَوعَد بالحياِة الحاِضَرِة 
. وهذا َقوّل صاِدٌق َیسَتِحقُّ الَقبوَل التـاَم9. والُمستقَبَلِة

فإذا ُآنـا ُنجاِهُد وَنتَعُب، فألنَّنا وَضْعنا َرجاَءنا في 10
 جميًعا، وعلى اِهللا الَحيِّ الذي هَو ُمَخلُِّص النـاِس

  . األَخصِّ الذیَن ُیؤِمنوَن
ال َتَدْع أَحًدا 12. فعَليَك أْن ُتوِصَي ِبهذا وُتَعلَِّم11

َیسَتِخفُّ ِبشباِبَك، َبْل ُآْن ُقدَوًة ِللُمؤِمنيَن في الكالِم 
واِظْب 13. والتََّصرُِّف والَمحبَِّة واإلیماِن والَعفاِف

ال 14.  إلى أْن أجيَءعلى الِقراَءِة والَوعِظ والتَّعليِم
ُتهِمِل الِهَبَة التي فيَك، َفِهـَي ِهَبٌة ِنلَتها بالنُّـُبـوَِّة حيَن 

فكِّْر في هِذِه 15. وَضَع جماَعُة الشُّيوِخ أیدَیُهم عَليَك
اُألموِر وَآرِّْس َنفَسَك لها حتى َیظَهَر َنجاُحَك ِلَجميِع 

داِوْم على ذِلَك، نتِبْه ِلَنفِسَك ولَتعليِمَك و ا16. النـاِس
  . فإذا َفَعلَت َخلَّْصَت َنفَسَك وَخلَّصَت ساِمعيَك

  معاملة المؤمنين
  ٥الفصل 

ال ُتَوبِّْخ َشيًخا، َبْل أرِشْدُه ِبُلطٍف آأنَُّه أّب لَك، ١
والَعجاِئَز آأنَُّهنَّ 2وعاِمِل الشُّّباَن آأنَُّهم إخَوٌة لَك، 

 وأمَّا الشـاباُت َفعاِملُهنَّ ِبُكلِّ َعفاٍف آأنَُّهنَّ ُأمَّهاّت،
  . أَخواّت

  األرامل
وإذا 4. أآِرِم األراِمَل اللواتي ُهنَّ ِبالَحقيَقِة أراِمُل3

آاَن ألرَمَلٍة َبنوَن أو َحفَدٌة، فلَيــَتَعلَّموا أوًَّال أْن 
فوا ما عَليِهم ُیعاِملوا أهَل َبيِتِهم ِبَتقوى وأْن َی

أمَّا األرَمَلُة َحّقا، وِهـَي 5. ِلواِلدیِهم، فهذا ُیرضي اَهللا
التي ال ُمعيَل لها، فَرجاؤها على اِهللا، ُتَصلِّي 

وأمَّا األرَملُة التي 6. وَتتَضرَُّع إَليِه ليًال ونهاًرا
. ْسَتْسَلَمت ِللَملّذاِت فِهـَي َميَتٌة وإْن تُكْن َحـيًَّة ا

وَمْن ال َیعَتني 8.  ِبذِلَك حتى ال َیناَلُهنَّ َلوٌمفأوِصِهن7َّ
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بأقِرباِئِه، وُخصوًصا أهَل ِبـيِتِه، أنَكَر اإلیماَن وهَو 
  . أسوُأ ِمْن َغيِر الُمؤِمِن

مرأٌة في ِسِجلِّ األراِمِل إالَّ التي َبلَغت  ال ُتْكَتِب ا9
وَمشهوًدا 10ِستيَن سَنًة وآاَنت زوَجة َرُجل واحٍد، 

بالَعَمِل الّصاِلـِح، وَربَّْت أوالَدها َترِبـَيًة َحَسنًة، لها 
وأضاَفِت الُغرباَء، وَغَسَلْت أقداَم اإلخَوِة القدِّیسيَن، 

  . وساَعَدِت الَمنكوبـيَن، وقاَمْت ِبُكلِّ َعَمل صاِلـٍح
أمَّا األراِمُل الشـاباُت فال تكُتْبُهنَّ في ِسِجلِّ 11

أثاَرتُهنَّ الرَّغَبُة في الزَّواِج األراِمِل، ألنَُّهنَّ إذا 
وِبذِلَك َینُقْضَن َعهَدُهنَّ 12. سَتغَنيَن َعِن الَمسيِح ا

وُهنَّ مَع ذِلَك 13. األوََّل َله، فَيستوِجبَن الِقصاَص
َیتَعلَّْمنَّ الِبطاَلَة والتَّنقَُّل ِمْن َبيٍت إلى َبيٍت، آما 

َل ِبما ال َیعنيِهنَّ َیتَعلَّْمنَّ الَثرَثَرَة أیًضا والتَّشاُغ
لذِلَك ُأریُد أْن َتــَتزوََّج 14. والتَّكلَُّم ِبما ال َیليُق

األراِمُل الشـاباُت وَیِلدَن األوالَد وَیعَتنيَن ِبُبيوِتِهنَّ فال 
وُخصوًصا أنَّ 15یكوُن ِللَخصِم مأَخٌذ عَلينا، 

ؤِمَنٍة وإذا آاَن ِلم16. تََّبعَن الشَّيطاَن َبعَضُهنَّ َضَلْلَن فا
أرامُل، فلتساِعْدُهنَّ وال ُتَثقِّْل على الَكنيَسِة حتى 
ُیمِكَنها أْن ُتساِعَد األراِمَل اللواتي ُهنَّ ِبالحقيَقِة 

  . أراِمُل

  شيوخ الكنيسة
وُشيوُخ الَكنيَسِة الذیَن ُیحِسنوَن الِقـياَم ِبَعَمِلِهم 17

ًفا، وُخصوًصا الذیَن َیسَتِحقـوَن إآراًما ُمضاَع
ال «: فالِكتاُب َیقوُل18. َیتَعبوَن في الَتبشيِر والتَّعليِم

ویقوُل . »تُكمَّ الثَّوَر على البـيَدِر وهو یدوُس الحصاَد
ال تقبِل الشَّكوى 19. »العاِمُل یستحقُّ أجرَته«: أیًضا

أمَّا 20. على شيٍخ إالَّ بشهادِة شاهَدیِن أو ثالثٍة
وبِّْخُهم أماَم جميِع الحاضریَن حتى یخاَف الُمذنبوَن ف
  . غيُرُهم

وُأناِشُدَك أماَم اِهللا والَمسيِح یسوَع والَمالئكِة 21
الُمختاریَن أْن تحافَظ على هِذِه الوصایا دوَن تحيٍُّز 

  . وال ُمحاباٍة في ُآلِّ ما تعَمُل
 في وضِع یَدْیك على أحٍد وال تكْن ¸ال تستعجْل 22

  .  نفَسَك طاهًراvحفظ ا غيِرك، واشریًكا في خطای
شَرْب  ال َتقَتِصْر َبعَد اليوِم على ُشرِب الماِء، َبِل ا23

قليًال ِمَن الَخمِر ِمْن أجِل َمِعَدِتَك وما َینتاُبَك ِمْن 
  . أمراض

ِمَن النـاِس َمْن َتبدو ُذنوُبُهم واِضحًة َقبَل 24
َحًة إالَّ َبعَد الِحساِب، وِمنُهم َمْن ال َتبدو ُذنوُبُهم واِض

وآذِلَك األعماُل الصاِلَحُة َتبدو 25. الِحساِب
  . واِضَحًة، والتي ِهَي غيُر واِضَحٍة ال ُیمِكُن أْن َتخفى

  العبيد
  ٦الفصل 

على جميِع الذیَن َتحَت ِنـيِر العُبوِدیَِّة أْن یحَسبوا ١
سِم  جدَِّف أحٌد على احِتراٍم، ِلَئالَّ ُی ساَدَتُهم أهًال ِلُكلِّ ا
  . اِهللا وعلى التَّعاليِم

وإذا آاَن ساَدُتُهم ِمَن الُمؤمنيَن، فال َیسَتِخفـوا ِبِهم 2
ألنَُّهم إخَوٌة، َبْل عَليِهم أْن َیزیدوُهم ِخدَمًة ألنَّ الذیَن 

  . َیسَتفيدوَن ِمْن ِخدَمِتِهم ُهْم ُمؤِمنوَن وأِحّباُء

  التعليم الباطل والغنى الصحيح
فإْن َعلََّم أَحٌد َغيَر ذِلَك وخاَلَف 3 ِبه، vَعلِّْم هذا وِعظ

األقواَل الصَّحيَحَة، أقواَل َربِّنا َیسوَع الَمسيِح، 
فهَو َرُجّل أْعمْتُه الِكبریاُء 4والتَّعليَم الُمواِفَق ِللتَّقوى، 
الُمناَقشاِت والُمماحكاِت وال َیفَهُم شيًئا، ِبه َهَوّس ب

التي َیصُدُر َعنها الَحَسُد والشِّقاُق والشَّتاِئُم والظُّنوُن 
والُمناَزعاُت َبيَن َقوٍم فَسَدْت ُعقوُلُهم 5السَّيَِّئُة 

. وأضاعوا الَحقَّ وَحَسبوا التَّقوى َسبـيًال إلى الرِّبِح
ناَعِة، قَتَرَنْت ِبالَق نعْم، في التَّقوى ِربٌح عظيٌم إذا ا6
فما ِجْئنا العاَلَم وَمَعنا شيٌء، وال َنقِدُر أْن َنخُرَج 7

أمَّا الذیَن 9. یكفينا الُقوُت والِكسَوُة8. ِمنُه وَمعنا شيٌء
َیطُلبوَن الِغنى فَيَقعوَن في التَّجِرَبِة والفخِّ وفي آثيٍر 

ِمَن الشَّهواِت الَعمياِء الُمِضرَِّة التي ُتغِرُق النـاَس في 
فُحبُّ الماِل أْصُل ُآلِّ شرٍّ، 10. ماِر والَهالِكالدَّ

سَتسَلموا إَليِه َفَضلُّوا َعِن اإلیماِن  وَبعُض النـاِس ا
  . وأصابوا أنُفَسُهم ِبَأوجاٍع آثيرٍة

  توصيات شخصّية
طُلِب  وا. أّما أنَت یا َرُجَل اِهللا، فَتَجنَّْب هذا ُآلَّه11

. لتَّقوى واإلیماَن والَمحبََّة والصَّبَر والَوداَعَةالِبرَّ وا
وجاِهْد في اإلیماِن ِجهاًدا حَسًنا وُفْز ِبالحياِة 12

األبِدیَِّة التي َدعاَك اُهللا إَليها وَشِهدَت َلها َشهاَدًة َحَسَنًة 
وُأوصيَك أماَم اِهللا الذي 13. ِبُحضوِر ُشهوٍد آثيریَن

سيِح َیسوَع الذي َشِهَد ُیحيـي ُآلَّ شيٍء وأماَم الَم
أْن تحَفَظ 14أحَسَن َشهاَدٍة َلدى بـيالُطَس الُبنطيِّ، 

الَوِصيََّة ُمنزًَّها َعِن الَعيِب واللَّوِم إلى یوِم ُظهوِر 
  . فسَيظَهُر في حيِنِه15. َربِّنا َیسوَع الَمسيِح

  ذِلَك السيُِّد الُمباَرُك وحَدُه،«
  َله وحَدُه الُخلوُد،16، َمِلُك الُملوِك وَربُّ األرباِب
  َمسِكُنُه ُنوٌر ال ُیقَتَرُب ِمنُه،
  ما رآُه إنساٌن ولن َیراُه،
  . »آمين. َله اإلآراُم والِعزَُّة األبدیَّة

وعَليَك أْن توِصَي أغِنـياَء هِذِه الدُّنيا ِبأْن ال 17
َیتَكــبَّروا وال َیــتَِّكلوا على الِغنى الّزاِئِل، َبْل على اِهللا 

وأْن َیعَملوا 18ذي ُیفيُض عَلينا ِبُكلِّ ما َننَعُم ِبه، ال
الَخيَر ویكونوا أغِنـياَء ِباألعماِل الّصاِلَحِة، وأْن 
  . ُیحِسنوا ِبسخاٍء وُیشاِرآوا َغيَرُهم في َخيراِتِهم

وهكذا َیخِزنوَن ألنُفِسِهم َآنًزا یكوُن أساًسا جيًِّدا 19
  . الَحقيقيََّةِللُمسَتقَبِل، َفَينالوَن الحياَة 

حَفِظ الَودیَعَة وَتجنَِّب الكالَم  یا تيموثاُوُس، ا20
الفاِرَغ والَجَدَل الباِطَل الذي َیحَسُبُه النـاُس َمعِرَفًة، 

  . تََّخَذُه َبعُضهم زاغوا َعِن اإلیماِن وحيَن ا21
  . ِلتُكِن النِّعَمُة َمعُكم
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