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 1االصحاح  

 .ُبولُُس، َرُسوُل َيُسوَع اْلَمِسيِح ِبَمِشيَئِة هللِا، ألَْجِل َوْعِد اْلَحَياِة الَِّتي ِفي َيُسوَع اْلَمِسيحِ 1

َناإِلَى ِتيُموَثاُوَس االْبِن اْلَحِبيِب: ِنْعَمٌة  2  .َوَرْحَمٌة َوَسالٌَم ِمَن هللِا اآلِب َواْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّ

 لَْيالً َوَنَهاًرا،إِنِّي أَْشُكُر هللاَ الَِّذي أَْعُبُدهُ ِمْن أَْجَداِدي ِبَضِميٍر َطاِهٍر، َكَما أَْذُكُرَك ِبالَ اْنِقَطاٍع ِفي َطلَِباِتي  3

 وَعَك لَِكْي أَْمَتلَِئ َفَرًحا،ُمْشَتاًقا أَْن أََراَك، َذاِكًرا ُدمُ  4

َك أَ  5 ِتَك لَْوِئيَس َوأُمِّ الً ِفي َجدَّ َياِء الَِّذي ِفيَك، الَِّذي َسَكَن أَوَّ ُر اإلِيَماَن اْلَعِديَم الرِّ ُه ِفيَك أَْيًضاإِْذ أََتَذكَّ  .ْفِنيِكي، َولِكنِّي ُموِقٌن أَنَّ

ُرَك أَْن ُتْضِرمَ  6 َبِب أَُذكِّ ، َفلِهَذا السَّ  أَْيًضا َمْوِهَبَة هللِا الَِّتي ِفيَك ِبَوْضِع َيَديَّ

ِة َوالنُّْصحِ  7 ِة َواْلَمَحبَّ  .ألَنَّ هللاَ لَْم ُيْعِطَنا ُروَح اْلَفَشِل، َبْل ُروَح اْلقُوَّ

َنا، َوالَ ِبي أََنا أَِسيَرهُ، َبِل اْشَتِرْك ِفي اْحِتَماِل اْلمَ  8 ِة هللِا،َفالَ َتْخَجْل ِبَشَهاَدِة َربِّ  َشقَّاِت ألَْجِل اإلِْنِجيِل ِبَحَسِب ُقوَّ

ْعَمِة الَّ  9 َسًة، الَ ِبُمْقَتَضى أَْعَمالَِنا، َبْل ِبُمْقَتَضى اْلَقْصِد َوالنِّ  ِة،ِتي أُْعِطَيْت لََنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْبَل األَْمِمَنِة األََملِيَّ الَِّذي َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوًة ُمَقدَّ

َما أُْظِهَرِت اآلَن ِبُظُهوِر ُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي أَْبَطَل اْلَمْوَت َوأََناَر اْلَحَياَة َواْلخُ  10  .لُوَد ِبَواِسَطِة اإلِْنِجيلِ َوإِنَّ

 .الَِّذي ُجِعْلُت أََنا لَُه َكاِرًما َوَرُسوالً َوُمَعلًِّما لأِلَُممِ  11

ُه َقادِ لِهَذا السَّ  12 ِني َعالٌِم ِبَمْن آَمْنُت، َوُموِقٌن أَنَّ  .ٌر أَْن َيْحَفَظ َوِديَعِتي إِلَى ذلَِك اْلَيْومِ َبِب أَْحَتِمُل هِذِه األُُموَر أَْيًضا. لِكنَِّني لَْسُت أَْخَجُل، ألَنَّ

ِحيِح الَِّذي َسِمْعَتُه ِمنِّي، ِفي اإلِ  13 ْك ِبُصوَرِة اْلَكالَِم الصَّ ِة الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ َتَمسَّ  .يَماِن َواْلَمَحبَّ

اِكِن ِفيَنا 14 وِح اْلقُُدِس السَّ الَِحَة ِبالرُّ  .ِاْحَفِظ اْلَوِديَعَة الصَّ

وا َعنِّي، الَِّذيَن ِمْنُهْم ِفيَجلُُّس َوَهْرُموَجانِ  15 ا اْرَتدُّ  .سُ أَْنَت َتْعلَُم هَذا أَنَّ َجِميَع الَِّذيَن ِفي أَِسيَّ

ُه ِمَراًرا َكِثيَرًة أََراَحِني َولَْم َيْخَجْل ِبِسْلِسلَِتي، 16 بُّ َرْحَمًة لَِبْيِت أُِنيِسيفُوُرَس، ألَنَّ  لُِيْعِط الرَّ

ا َكاَن ِفي ُروِمَيَة، َطلََبِني ِبأَْوَفِر اْجِتَهاٍد َفَوَجَدِني 17  .َبْل لَمَّ

بُّ أَْن َيِجَد َرْحَمًة  18 ًدالُِيْعِطِه الرَّ بِّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم. َوُكلُّ َما َكاَن َيْخِدُم ِفي أََفُسَس أَْنَت َتْعِرفُُه َجيِّ  .ِمَن الرَّ

 


