
سوثَاووِل اَُألولَى ِإىل ِتيمساَلر ولُسالَةُ بِرس  
1 
إىل تيموثاوس، اِلابِن الصريِح 2. بولُس، رسولُ يسوع املَسيِح، حبسِب أمِر اِهللا مخلِّصنا، وربنا يسوع املَسيِح، رجائنا1

  . يسوع ربناِنعمةٌ ورمحةٌ وسالم ِمن اِهللا أبينا واملَسيِح: يف اإلمياِن
  حتذير من معلمي الناموس الكذبة

3  ،را آخلّموا تعليمعا أنْ ال يقَوم توصي ةَ، لكَيِكدونيا إىل مأنا ذاِهب إذ كُنت ،سأنْ متكُثَ يف أفَس إلَيك كما طَلَبت
وأما غايةُ الوصيِة 5. ياِن اِهللا الَّذي يف اإلمياِنوال يصغوا إىل خرافاٍت وأنساٍب ال حد هلا، تسبب مباحثاٍت دونَ بن4

. اُألمور الَّيت إذ زاغَ قَوم عنها، احنَرفوا إىل كالٍم باِطٍل6. فهي املَحبةُ ِمن قَلٍب طاِهٍر، وضمٍري صاِلٍح، وإمياٍن بال رياٍء
ولكننا نعلَم أنَّ الناموس 8. ولونَ، وال ما يقَررونهيريدونَ أنْ يكونوا معلّمي الناموِس، وهم ال يفهمونَ ما يق7

أنَّ الناموس مل يوضع للبار، بل لألثَمِة واملُتمردين، للفُجاِر : عاِلما هذا9. صاِلح، إنْ كانَ أحد يستعِملُه ناموسيا
ي اُألمهاِت، لقاِتلي الناِس،ّ للزناِة، ملُضاِجعي الذُّكوِر، لساِرقي واخلُطاِة، للدِنسني واملُستبيحني، لقاِتلي اآلباِء وقاِتل

 ،حيحالص عليمالت قاِومي ريٌء آخوإنْ كانَ ش ،للحاِنثني ،اِس، للكَذّابنيِك الَّذي 11النجِد اِهللا املُبارإجنيِل م بسح
  .اؤتِمنت أنا علَيِه

  شكر بولس هللا على نعمته
أنا الَّذي كُنت قَبالً مجدفًا 13أنا أشكُر املَسيح يسوع ربنا الَّذي قَواين، أنه حِسبين أمينا، إذ جعلَين للِخدمِة، و12

اِن وتفاضلَت ِنعمةُ ربنا ِجدا مع اإلمي14. ولكنين رِحمت، ألني فعلت جبهٍل يف عدِم إمياٍن. ومضطَِهدا ومفتريا
سوعِة الَّيت يف املَسيِح يبِحقَّةٌ كُلَّ قُبوٍل15. واملَحستةُ ومصاِدقَةٌ هي الكَِلم : لّصخجاَء إىل العالَِم لي سوعي أنَّ املَسيح

ٍة، ِمثاالً للعتيدين أنْ يؤِمنوا بِه ليظِهر يسوع املَسيح يفَّ أنا أوالً كُلَّ أنا: لكنين هلذا رِحمت16. اخلُطاةَ الَّذين أولُهم أنا
. ومِلك الدهوِر الَّذي ال يفنى وال يرى، اإلله احلَكيم وحده، له الكَرامةُ واملَجد إىل دهِر الدهوِر17. للحياِة األبديِة

آمني.  
18الن بساها حإي كوِدعأست ستيموثاو ها اِلابنةُ أيصيةَ هِذه الوبفيها املُحار حاِربت لكَي ،علَيك قَتاِت الَّيت سببو

الَّذين 20ولك إميانٌ وضمري صاِلح، الَّذي إذ رفَضه قَوم، انكَسرتِ ِم السفينةُ ِمن ِجهِة اإلمياِن أيضا، 19احلَسنةَ، 
  .شيطاِن لكَي يؤدبا حتى ال يجدفاِمنهم هيمينايس واإلسكَندر، اللذاِن أسلَمتهما لل

  
  
  

  توجيهات خاصة بالعبادة
2 
ألجِل املُلوِك ومجيِع 2فأطلُب أولَ كُلّ شيٍء، أنْ تقام طَِلبات وصلَوات وابِتهاالت وتشكُّرات ألجِل مجيِع الناِس، 1

ألنَّ هذا حسن ومقبولٌ لَدى مخلِّصنا 3ئَةً يف كُلّ تقوى ووقاٍر، الَّذين هم يف منِصٍب، لكَي نقضي حياةً مطمئنةً هاِد



ألنه يوجد إله واِحد ووسيطٌ واِحد بني اِهللا 5. الَّذي يريد أنَّ مجيع الناِس يخلُصونَ، وإىل معِرفَِة احلَق يقِبلون4َاِهللا، 
الَّيت جِعلت أنا 7ذي بذَلَ نفسه ِفديةً ألجِل اجلميِع، الشهادةُ يف أوقاِتها اخلاصِة، ال6َّاإلنسانُ يسوع املَسيح، : والناِس

  .اَحلَق أقولُ يف املَسيِح وال أكِذب، معلّما لُألمِم يف اإلمياِن واحلَق. هلا كاِرزا ورسوالً
وكَذلك أنَّ النساَء يزين 9. دي طاِهرةً، بدوِن غَضٍب وال ِجداٍلفأُريد أنْ يصلّي الرجالُ يف كُلّ مكاٍن، راِفعني أيا8

ذَواِتِهن بِلباِس اِحلشمِة، مع ورٍع وتعقٍُّل، ال بضفائر أو ذَهٍب أو َآلِلئَ أو مالِبس كثريِة الثَّمِن،ّ بل كما يليق بِنساٍء 
ولكن لَست آذَنُ للمرأِة أنْ 12. تتعلَِّم املَرأةُ بسكوٍت يف كُلّ خضوٍعل11. متعاِهداٍت بتقوى اِهللا بأعماٍل صاِلحٍة

وآدم مل يغو، لكن املَرأةَ 14ألنَّ آدم جِبلَ أوالً ثُم حواُء، 13تعلّم وال تتسلَّطَ على الرجِل، بل تكونُ يف سكوٍت، 
  .ستخلُص بِوالدِة األوالِد، إنْ ثَبنت يف اإلمياِن واملَحبِة والقَداسِة مع التعقُِّلولكنها 15. أُغويت فحصلَت يف التعدي

  
  
  

  األساقفة
3 
بال لَوٍم، بعلَ : فيِجب أنْ يكونَ اُألسقُف2. إِن ابتغى أحد اُألسقُفيةَ، فيشتهي عمالً صاِلحا: صاِدقَةٌ هي الكَِلمة1ُ

غَري مدِمِن اخلَمِر، وال ضراٍب، وال طاِمٍع 3 صاحيا، عاِقالً، محتِشما، مضيفًا للغرباِء، صاِلحا للتعليِم، امرأٍة واِحدٍة،
. يدبر بيته حسنا، له أوالد يف اخلُضوِع بكُلّ وقاٍر4بالربِح القَبيِح، بل حليما، غَري مخاِصٍم، وال مِحب للماِل، 

غَري حديِث اإلمياِن لئالَّ يتصلَّف فيسقُطَ يف 6إنْ كانَ أحد ال يعِرف أنْ يدبر بيته، فكيف يعتين بكَنيسِة اِهللا؟ وإنما 5
ِة إبليسينون7. دسقُطَ يف تعيٍري وفَخخاِرٍج، لئالَّ ي م ِمنه الَّذين ةٌ ِمننسةٌ حهادش ا أنْ تكونَ لهأيض ِجبويإبليس .  
  الشمامسة

كذلك يِجب أنْ يكونَ الشماِمسةُ ذَوي وقاٍر، ال ذَوي لسانِني، غَري مولَعني باخلَمِر الكَثِري، وال طاِمعني بالربِح 8
كذلك 11. انوا بال لَوٍمّ وإنما هؤالِء أيضا ليختبروا أوالً، ثُم يتشمسوا إنْ ك.وهلُم ِسر اإلمياِن بضمٍري طاِهٍر9القَبيِح، 

بعلَ : ليكُِن الشماِمسةُ كُل12ٌّ. يِجب أنْ تكونَ النساُء ذَواِت وقاٍر، غَري ثاِلباٍت، صاحياٍت، أميناٍت يف كُلّ شيٍء
نفُِسِهم درجةً حسنةً وِثقَةً ألنَّ الَّذين تشمسوا حسنا، يقتنونَ أل13امرأٍة واِحدٍة، مدبرين أوالدهم وبيوتهم حسنا، 

سوعةً يف اإلمياِن الَّذي باملَسيِح يكثري.  
ولكن إنْ كُنت أُبِطئُ، فلكَي تعلَم كيف يِجب أنْ تتصرف يف 15. هذا أكتبه إلَيك راجيا أنْ آيتَ إلَيك عن قريٍب14

 مودع ،ةُ اِهللا احلَييِت اِهللا، الَّذي هو كنيسبهتوقاِعد ى16. احلَققوالت هو ِسر ِد، : وباإلمجاِع عظيميف اجلَس راُهللا ظَه
  .تبرر يف الروِح، تراَءى ملَالئكٍَة، كُِرز بِه بني اُألمِم، أوِمن بِه يف العالَِم، رِفع يف املَجِد

  
  



  
  توجيهات لتيموثاوس

4 
 يف 2يف األزِمنِة األخريِة يرتد قَوم عن اإلمياِن، تاِبعني أرواحا مِضلَّةً وتعاليم شياطني، إنه : ولكن الروح يقولُ صرحيا1

 ،مهمائرةً ضوسومٍة، ملَ 3رياِء أقواٍل كاِذبناوتلَقَها اُهللا لتٍة قد خعن أطِعم عنمتأنْ ي واِج، وآِمرينعن الز ماِنعني
ألنه يقَدس 5ألنَّ كُلَّ خليقَِة اِهللا جيدةٌ، وال يرفَض شيٌء إذا أُِخذَ مع الشكِر، 4. ِمنني وعاِريف احلَقبالشكِر ِمن املؤ

ِم إنْ فكَّرت اإلخوةَ ذا، تكونُ خاِدما صاِلحا ليسوع املَسيِح، متربيا بكَالِم اإلمياِن والتعلي6. بكَِلمِة اِهللا والصالِة
احلَسهعتى7. ِن الَّذي تتبقوللت كفسن ضوةُ فارفُضها، ورجائزيةُ العِنسالد ا اخلُرافاتةَ 8. وأمديةَ اجلَسياضألنَّ الر

ِلمةُ ومستِحقَّةٌ كُلَّ صاِدقَةٌ هي الك9َناِفعةٌ لقَليٍل، ولكن التقوى ناِفعةٌ لكُلّّّ شيٍء، إذ هلا موِعد احلياِة احلاِضرِة والعتيدِة، 
. ّ ألننا هلذا نتعب ونعير، ألننا قد ألقَينا رجاَءنا على اِهللا احلَي، الَّذي هو مخلّص مجيِع الناِس، وال سيما املؤِمنني.قُبوٍل
11لّمذا وع أوِص.  
12ةً للمؤِمننيقُدو بل كُن ،داثَِتكحب دأح ِهنستوِح، يف اإلمياِن، يف :ال يِة، يف الربِف، يف املَحرصيف الكَالِم، يف الت 

ال تهِمِل املَوِهبةَ الَّيت فيك، املُعطاةَ لك بالنبوِة 14. إىل أنْ أجيَء اعكُف على الِقراَءِة والوعِظ والتعليِم13. الطَّهارِة
الِحظْ نفسك 16. ن فيِه، لكَي يكونَ تقَدمك ظاِهرا يف كُلّ شيٍءكُ. اهتم ذا15. مع وضِع أيدي املَشيخِة

  .والتعليم وداِوم على ذلك، ألنك إذا فعلت هذا، تخلّص نفسك والَّذين يسمعونك أيضا
  
  
  

  وصايا بشأن األرامل والشيوخ والعبيد
5 
  .والعجائز كأُمهاٍت، واحلَدثاِت كأخواٍت، بكُلّ طَهارٍة2إخوٍة، ال تزجر شيخا بل ِعظه كأٍب، واألحداثَ ك1
ولكن إنْ كانت أرملَةٌ هلا أوالد أو حفَدةٌ، فليتعلَّموا أوالً أنْ يوقّروا أهلَ 4. أكِرِم األراِملَ اللوايت هن باحلَقيقَِة أراِمل3ُ

ولكن الَّيت هي باحلَقيقَِة أرملَةٌ ووحيدةٌ، فقد ألقَت 5. نَّ هذا صاِلح ومقبولٌ أمام اِهللابيِتِهم ويوفوا واِلديِهِم املُكافأةَ، أل
فأوِص ذا 7. وأما املُتنعمةُ فقد ماتت وهي حية6ٌ. رجاَءها على اِهللا، وهي تواِظب الطِّلباِت والصلَواِت لَيالً وارا

. نْ كانَ أحد ال يعتين خباصِتِه، وال سيما أهلُ بيِتِه، فقد أنكَر اإلميانَ، وهو شر ِمن غَِري املؤِمِنوإ8. لكَي يكُن بال لَوٍم
لتكتتب أرملَةٌ، إنْ مل يكُن عمرها أقَلَّ ِمن ِستني سنةً، امرأةَ رجٍل واِحٍد،ّ مشهودا هلا يف أعماٍل صاِلحٍة، إنْ تكُن قد 9
بٍل صاِلٍحرمكُلَّ ع تعبات ،ضاِيقنيِت املُتدساع ،يسنيلَ الِقدأرج لَتباَء، غَسرأضافَِت الغ ،ا 11. ِت األوالدأم

 ،جنوِردنَ أنْ يتزِطرنَ على املَسيِح، يى بتم نهألن ،نفارفُضه ثات12األراِملُ احلَد نهةٌ ألنينوند اإلميانَ وهلُن فَضنر
ولَسن بطّاالٍت فقط بل ِمهذارات أيضا، . ومع ذلك أيضا يتعلَّمن أنْ يكُن بطّاالٍت، يطُفن يف البيوِت13. األولَ

ِجبمبا ال ي يتكَلَّمن ،اتوال14. وفُضولي ،يوترنَ الببدوي ِلدنَ األوالدوي جنوثاِت يتزأنَّ احلَد ِعلَّةً فأُريد عطنيي 



إنْ كانَ ملؤِمٍن أو مؤِمنٍة أراِملُ، فليساِعدهن 16. فإنَّ بعضهن قد احنَرفن وراَء الشيطاِن15. للمقاِوِم ِمن أجِل الشتِم
  .وال يثَقَّلْ على الكَنيسِة، لكَي تساِعد هي اللوايت هن باحلَقيقَِة أراِملُ

ألنَّ 18دبرونَ حسنا فليحسبوا أهالً لكَرامٍة مضاعفٍَة، وال سيما الَّذين يتعبونَ يف الكَِلمِة والتعليِم، أما الشيوخ امل17ُ
 ."الفاِعلُ مستِحق أُجرته"، و"ال تكُم ثَورا داِرسا: "الِكتاب يقولُ

الَّذين يخِطئونَ وبخهم أمام اجلميِع، لكَي يكونَ 20. الثَِة شهوٍدال تقبلْ ِشكايةً على شيٍخ إالَّ على شاِهديِن أو ث19َ
وفخ الباقني ٍض، وال 21. ِعندأنْ حتفَظَ هذا بدوِن غَر ،املَسيِح واملَالئكَِة املُختارين سوعي باِهللا والر أمام كأُناِشد
  .ِاحفَظْ نفسك طاِهرا. العجلَِة، وال تشتِرك يف خطايا اآلخرينال تضع يدا على أحٍد ب22. تعملَ شيئًا مبحاباٍة

 .ال تكُن يف ما بعد شراب ماٍء، بل استعِملْ خمرا قَليالً ِمن أجِل مِعدِتك وأسقاِمك الكَثريِة23

24هعفتتب عضا البإىل القَضاِء، وأم مةٌ تتقَداِس واِضحعِض النخطايا بةٌ، 25. مةُ واِضحاِلحا األعمالُ الصكذلك أيض
  .والَّيت هي ِخالف ذلك ال يمِكن أنْ تخفَى
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والَّذين 2. مجيع الَّذين هم عبيد حتت نٍري فليحِسبوا سادتهم مستِحقّني كُلَّ إكراٍم، لئالَّ يفترى على اسِم اِهللا وتعليِمِه1

نَ، ال يستهينوا ِم ألنهم إخوةٌ، بل ليخِدموهم أكثَر، ألنَّ الَّذين يتشاركونَ يف الفائدِة، هم مؤِمنونَ هلُم سادةٌ مؤِمنو
  .علّم وِعظْ ذا. ومحبوبونَ
  حمبة املال

3را آختعليم لّمعي دةَ، ،إنْ كانَ أححيحاملَسيِح الص سوعنا يبكِلماِت ر ى، وال يواِفققوالت بسالَّذي هو ح عليموالت 
4 واِخلصام دلُ احلَسحصكاِت الكَالِم، الَّيت ِمنها يماحثاٍت ومباحلّلٌ مبعتيئًا، بل هو مش مفهوهو ال ي ،لَّففقد تص

جتَنب ِمثلَ . ، يظُنونَ أنَّ التقوى ِتجارةٌومنازعات أُناٍس فاِسدي الذّهِن وعاِدمي احلَق5واِلافِتراُء والظُّنونُ الرديةُ، 
ألننا مل ندخِل العالَم بشيٍء، وواِضح أننا ال نقِدر أنْ نخرج 7. وأما التقوى مع القَناعِة فهي ِتجارةٌ عظيمة6ٌ. هؤالِء

لَّذين يريدونَ أنْ يكونوا أغنياَء، فيسقُطونَ يف جتِربٍة وأما ا9. فإنْ كانَ لنا قوت وِكسوةٌ، فلنكتِف ِما8. ِمنه بشيٍء
ّ ألنَّ محبةَ املاِل أصلٌ لكُلّ الشروِر، الَّذي إذ .وفَخ وشهواٍت كثريٍة غَبيٍة ومِضرٍة، تغرق الناس يف العطَِب واهلَالِك

مهنوا أنفُسلّوا عن اإلمياِن، وطَعض قَوم غاهٍةابتبأوجاٍع كثري .  
  اجلهاد احلسن

جاِهد ِجهاد 12. وأما أنت يا إنسانَ اِهللا فاهرب ِمن هذا، واتبِع الِبر والتقوى واإلميانَ واملَحبةَ والصرب والوداعة11َ
. عِتراف احلَسن أمام شهوٍد كثرييناإلمياِن احلَسن، وأمِسك باحلياِة األبديِة الَّيت إلَيها دعيت أيضا، واعترفت اِلا

أنْ 14: أوصيك أمام اِهللا الَّذي يحيي الكُلَّ، واملَسيِح يسوع الَّذي شِهد لَدى بيالطُس البنطي باِلاعِتراِف احلَسِن13



ـنـه يف أوقاِتِه املُبارك العزيز الَّذي سيـبـي15حتفَظَ الوصيةَ بال دنٍس وال لَوٍم إىل ظُهوِر ربنا يسوع املَسيِح، 
حيداألرباِب، : الو باملُلوِك ور ِلك16م دأح هرالَّذي مل ي ،ى ِمنهدنا يف نوٍر ال ياملَوِت، ساِكن مدع له هالَّذي وحد

  .آمني. ِمن الناِس وال يقِدر أنْ يراه، الَّذي له الكَرامةُ والقُدرةُ األبديةُ
أوِص األغنياَء يف الدهِر احلاِضِر أنْ ال يستكِبروا، وال يلقوا رجاَءهم على غَِري يقينيِة الِغنى، بل على اِهللا احلَي الَّذي 17

نْ يكونوا أسخياَء وأنْ يصنعوا صالحا، وأنْ يكونوا أغنياَء يف أعماٍل صاِلحٍة، وأ18. يمنحنا كُلَّ شيٍء بِغنى للتمتِع
  .مدِخرين ألنفُِسِهم أساسا حسنا للمستقبِِل، لكَي يمِسكوا باحلياِة األبديِة19يف العطاِء، كُرماَء يف التوزيِع، 

الَّذي إذ 21اسِم، يا تيموثاوس، احفَِظ الوديعةَ، معِرضا عن الكَالِم الباِطِل الدِنِس، ومخالَفاِت الِعلِم الكاِذِب اِل20
  .آمني. اَلنعمةُ معك22. تظاهر بِه قَوم زاغوا ِمن ِجهِة اإلمياِن

  


