
  
سوثَاووِل اَلثَّاِنيةُ ِإىل ِتيمساَلر ولُسالَةُ بِرس  

1 
: إىل تيموثاوس اِلابِن احلَبيِب2. بولُس، رسولُ يسوع املَسيِح مبشيئَِة اِهللا، ألجِل وعِد احلياِة الَّيت يف يسوع املَسيِح1

بر سوعاِهللا اآلِب واملَسيِح ي ِمن ةٌ وسالممحةٌ ورناِنعم.  
  التشجيع على األمانة

مشتاقًا أنْ 4إني أشكُر اَهللا الَّذي أعبده ِمن أجدادي بضمٍري طاِهٍر، كما أذكُرك بال انِقطاٍع يف طَِلبايت ليالً وارا، 3
الَّذي سكَن أوالً يف جدِتك إذ أتذَكَّر اإلميانَ العدمي الرياِء الَّذي فيك، 5أراك، ذاِكرا دموعك لكَي أمتِلئَ فرحا، 

فِلهذا السبِب أُذَكّرك أنْ تضِرم أيضا موِهبةَ اِهللا الَّيت فيك بوضِع 6. لوئيس وأُمك أفنيكي، ولِكني موِقن أنه فيك أيضا
 ،يد7يِة والنبِة واملَحالقو ِل، بل روحالفَش عِطنا روحصِحألنَّ اَهللا مل ي.  

الَّذي 9فال ختجلْ بشهادِة ربنا، وال يب أنا أسريه، بل اشتِرك يف احِتماِل املَشقّاِت ألجِل اإلجنيِل حبسِب قوِة اِهللا، 8
سيِح يسوع قَبلَ خلَّصنا ودعانا دعوةً مقَدسةً، ال مبقتضى أعماِلنا، بل مبقتضى القَصِد والنعمِة الَّيت أُعطيت لنا يف املَ

األزِمنِة األزليِة،ّ وإنما أُظِهرِت اآلنَ بظُهوِر مخلِّصنا يسوع املَسيِح، الَّذي أبطَلَ املوت وأنار احلياةَ واخلُلود بواِسطَِة 
لكنين . لُ هِذِه اُألمور أيضاهلذا السبِب أحتِم12. الَّذي جِعلت أنا له كاِرزا ورسوالً ومعلّما لُألمِم11. اإلجنيِل

  .لَست أخجلُ، ألنين عاِلم مبن آمنت، وموِقن أنه قاِدر أنْ يحفَظَ وديعيت إىل ذلك اليوِم
13سوعِة الَّيت يف املَسيِح يبي، يف اإلمياِن واملَحِمن هحيِح الَّذي ِمسعتِة الكَالِم الصبصور كةَ ِاحفَِظ14. متَسديعالو 

 .الصاِلحةَ بالروِح القُدِس الساِكِن فينا

15رموجاِنسوه لُّسفيج مِمنه ي، الَّذيننوا عدا ارتيف أسي الَّذين هذا أنَّ مجيع تعلَم يِت 16. أنتةً لبمحر بعِط الرلي
. بل لَما كانَ يف روميةَ، طَلَبين بأوفَِر اجِتهاٍد فوجدين17لِسلَيت، أُنيسيفورس، ألنه ِمرارا كثريةً أراحين ومل يخجلْ بِس

  .وكُلُّ ما كانَ يخِدم يف أفَسس أنت تعِرفُه جيدا. ليعِطِه الرب أنْ يِجد رمحةً ِمن الرب يف ذلك اليوِم18
  
  
  

  اجلندي الصاحل ليسوع املسيح
2 
أُمناَء، يكونونَ أكفاًء  وما ِمسعته ِمني بشهوٍد كثريين، أوِدعه أُناسا2. النعمِة الَّيت يف املَسيِح يسوعفَتقَو أنت يا ابين ب1

ليس أحد وهو يتجند 4. فاشتِرك أنت يف احِتماِل املَشقّاِت كجندي صاِلٍح ليسوع املَسيِح3. أنْ يعلّموا آخرين أيضا
يِجب 6. وأيضا إنْ كانَ أحد يجاِهد، ال يكَلَّلُ إنْ مل يجاِهد قانونيا5. اِل احلياِة لكَي يرضي من جندهيرتِبك بأعم

اُذكُر 8. فليعِطك الرب فهما يف كُلّ شيٍء. افهم ما أقول7ُ. أنَّ احلَراثَ الَّذي يتعب، يشتِرك هو أوالً يف األمثاِر
. الَّذي فيِه أحتِملُ املَشقّاِت حتى القُيود كمذِنٍب9وع املَسيح املُقام ِمن األمواِت، ِمن نسِل داود حبسِب إجنيلي، يس



دقَيةَ اِهللا ال تكِلم ا على اخلَالِص.لكنم أيضلوا هحصي لكَي ،يٍء ألجِل املُختارينعلى كُلّ ش ألجِل ذلك أنا أصِبر ّ 
جٍد أبديمع م ،سوعة11ُ. الَّذي يف املَسيِح يصاِدقَةٌ هي الكَِلم :ا معهحيا أيضنفس تنا معها قد مإنْ كُن هإنْ 12. أن

ا معهأيض مِلكنفس صِبرا ننا. كُننِكرا سيفهو أيض هنِكرا نا، لن13. إنْ كُنبقَى أمينناَء فهو يأُم ا غَريأنْ إنْ كُن قِدري 
هفسن نِكري.  

  اخلادم املقبول من اهللا
اجتِهد 15. األمر غَري الناِفِع لشيٍء، هلَدِم الساِمعني. فكّر ِذِه اُألموِر، مناِشدا قُدام الرب أنْ ال يتماحكوا بالكَالِم14

وأما األقوالُ الباِطلَةُ الدِنسةُ فاجتِنبها، 16.  كِلمةَ احلَق باِلاسِتقامِةأنْ تقيم نفسك ِهللا مزكى، عاِمالً ال يخزى، مفَصالً
اللَّذاِن زاغا عن 18الَّذين ِمنهم هيمينايس وفيليتس، . وكَِلمتهم ترعى كآِكلٍَة17ألنهم يتقَدمونَ إىل أكثَِر فُجوٍر، 

: ولكن أساس اِهللا الراِسخ قد ثَبت، إذ له هذا اخلَتم19. فيقِلباِن إميانَ قَوٍم" تإنَّ القيامةَ قد صار: "احلَق، قائلَِني
"م لهه الَّذين بالر علَماملَسيِح"و". ي ي اسممسي نِب اإلمثَ كُلُّ منجتٍب 20". ليذَه ةٌ ِمنيٍت كبٍري ليس آنيولكن يف ب

شخ ٍة فقط، بل ِمنواِنوِفضِة وهِذِه للهللكَرام ا، وِتلكٍف أيضزهِذِه، يكونُ إناًء 21. ٍب وخ ِمن هفسن دأح رفإنْ طَه
  .للكَرامِة، مقَدسا، ناِفعا للسيِد، مستعدا لكُلّ عمٍل صاِلٍح

.  واملَحبةَ والسالم مع الَّذين يدعونَ الرب ِمن قَلٍب نقيأما الشهوات الشبابيةُ فاهرب ِمنها، واتبِع الِبر واإلميان22َ
 ال يِجب أنْ يخاِصم، بل وعبد الرب24واملُباحثات الغبيةُ والسخيفَةُ اجتِنبها، عاِلما أنها تولّد خصوماٍت، 23

مؤدبا بالوداعِة املُقاِومني، عسى أنْ يعطيهم اُهللا 25يكونُ مترفّقًا باجلميِع، صاِلحا للتعليِم، صبورا على املَشقّاِت، 
 ،ةً ملَعِرفَِة احلَقِتِه26توبإلراد مهصنإذ قد اقت إبليس فخ فيقوا ِمنستفي.  

  
  
  
  لشر يف األيام األخريةا
3 
ألنَّ الناس يكونونَ مِحبني ألنفُِسِهم، مِحبني للماِل، 2ولكن اعلَم هذا أنه يف األياِم األخريِة ستأيت أزِمنةٌ صعبةٌ، 1

 ،ِنسنيد ،شاِكرين غَري ،لواِلديِهم طائعني غَري ،فنيدجم ،كِبرينستم ،ظّمنيعتدميي بال3مع ،ى، ثاِلبنيبال ِرض ،نوح 
هلُم صورةُ 5خائنني، مقتِحمني، متصلّفني، مِحبني للَّذّاِت دونَ محبٍة ِهللا، 4النزاهِة، شِرسني، غَري مِحبني للصالِح، 

الِء هم الَّذين يدخلونَ البيوت، ويسبونَ نسياٍت فإنه ِمن هؤ6. فأعِرض عن هؤالِء. التقوى، ولِكنهم منِكرونَ قوتها
. يتعلَّمن يف كُلّ حٍني، وال يستِطعن أنْ يقِبلن إىل معِرفَِة احلَق أبدا7. محمالٍت خطايا، منساقاٍت بشهواٍت مختِلفٍَة

أُناس فاِسدةٌ أذهانهم، وِمن ِجهِة اإلمياِن . مونَ احلَقوكَما قاوم ينيس ويمِبريس موسى، كذلك هؤالِء أيضا يقاِو8
  .لِكنهم ال يتقَدمونَ أكثَر، ألنَّ حمقَهم سيكونُ واِضحا للجميِع، كما كانَ حمق ذَيِنك أيضا9. مرفوضونَ

  وصايا بولس لتيموثاوس



واضِطهادايت، وآالمي، ِمثلَ 11، وأنايت، ومحبيت، وصربي، ّوأما أنت فقد تِبعت تعليمي، وسرييت، وقَصدي، وإمياين
ومجيع الَّذين 12. وِمن اجلميِع أنقَذَين الرب! أيةَ اضِطهاداٍت احتملت. ما أصابين يف أنطاكيةَ وإيقونيةَ ولسِترةَ

ن الناس األشرار املُزورين سيتقَدمونَ إىل أردأَ، ولك13. يريدونَ أنْ يعيشوا بالتقوى يف املَسيِح يسوع يضطَهدونَ
لّنيضوم ِضلّني14. ملَّمتتع نعاِرفًا ِمم ،وأيقَنت لَّمتعلى ما تع تفاثب ا أنت15. وأم ِة تعِرفمنذُ الطُّفولي كوأن

كُلُّ الِكتاِب هو موحى بِه ِمن 16. إلمياِن الَّذي يف املَسيِح يسوعالكُتب املُقَدسةَ، القاِدرةَ أنْ تحكّمك للخالِص، با
 ،أديِب الَّذي يف الِبرقوِمي والتوبيِخ، للتعليِم والتللت ٍل 17اِهللا، وناِفعما لكُلّ عبتأهيكونَ إنسانُ اِهللا كاِمالً، م لكَي

  .صاِلٍح
  
  
 
4 
اكِرز 2: لرب يسوع املَسيِح، العتيِد أنْ يدين األحياَء واألموات، ِعند ظُهوِرِه وملكوِتِهأنا أُناِشدك إذًا أمام اِهللا وا1

ألنه سيكونُ وقت 3. وبِخ، انتِهر، ِعظْ بكُلّ أناٍة وتعليٍم. اعكُف على ذلك يف وقٍت مناِسٍب وغَِري مناِسٍب. بالكَِلمِة
فيصِرفونَ 4لصحيح، بل حسب شهواِتِهم اخلاصِة يجمعونَ هلُم معلّمني مستِحكَّةً مساِمعهم، ال يحتِملونَ فيِه التعليم ا

. اعملْ عملَ املُبشِر. احتِمِل املَشقّاِت. وأما أنت فاصح يف كُلّ شيٍء5. مساِمعهم عن احلَق، وينحِرفونَ إىل اخلُرافاِت
كتِخدم متّم.  

6رضاِحناليل قد ح ا، ووقتسكيب ي أنا اآلنَ أُسكَب7. فإن ِفظتح ،عيالس لتأكم ،ناحلَس اِجلهاد دتقد جاه
وأخريا قد وِضع يل إكليلُ الِبر، الَّذي يهبه يل يف ذلك اليوِم، الرب الديانُ العاِدلُ، وليس يل فقط، بل جلميِع 8اإلميانَ، 

  .ذين يِحبونَ ظُهوره أيضاالَّ
  مالحظات شخصية

باِدر أنْ جتيَء إلَي سريعا،ّ ألنَّ دمياس قد تركَين إذ أحب العالَم احلاِضر وذَهب إىل تسالونيكي، وِكريسكيس إىل 9
أما 12. نه ناِفع يل للِخدمِةخذْ مرقُس وأحِضره معك أل. لوقا وحده معي11. غَالطيةَ، وتيطُس إىل دملاطيةَ

سإىل أفَس هلتفقد أرس ا 13. تيخيكُسأيض بوالكُت ،ى ِجئتتم أحِضره ،سكارب ِعند يف ترواس هكتداَء الَّذي تراَلر
قوقما الرة14ً. وال سيا كثريروريل ش رأظه اسحالن رإسكَند .بسح بجاِزِه الر15.  أعماِلِهلي أنت ِفظْ ِمنهفاحت

. ال يحسب علَيِهم. يف احِتجاجي األوِل مل يحضر أحد معي، بل اجلميع تركوين16. أيضا، ألنه قاوم أقوالَنا ِجدا
وسينِقذُين 18. نِقذت ِمن فِم األسِدولكن الرب وقَف معي وقَواين، لكَي تتم يب الِكرازةُ، ويسمع مجيع اُألمِم، فأ17ُ

ماويين مللكوِتِه السلّصخديٍء ويٍل رمكُلّ ع ِمن بهوِر. الرهِر الدإىل د املَجد الَّذي له .آمني.  
 

  حتيات ختامية



19سيِت أُنيسيفورعلى ِفِرسكا وأكيال وب 20. سلّميف كوِرنثوس قيب سر. أراستا توأم سيف ميليت هكتفتر سوفيم
  باِدر أنْ جتيَء قَبل21َ. مريضا
 

اَلنعمةُ . اَلرب يسوع املَسيح مع روِحك22. يسلّم علَيك أفبولُس وبوديس ولينس وكالفَِديةُ واإلخوةُ مجيعا. الشتاِء
معكُم .آمني.  

 


