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 1اصحاح 

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

َناإِلَى ِتيُموَثاُوَس االْبِن اْلَحِبيِب: ِنْعَمٌة َوَرْحَمٌة  2  .َ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

 أَْمَتلَِئ َفَرًحا، ُمْشَتاًقا أَْن أََراَك، َذاِكًرا ُدُموَعَك لَِكيْ  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 ُتْضِرَم أَْيًضا مَ  6 َبِب أَُذكِّ ،َفلِهَذا السَّ  ْوِهَبَة 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 اْلَمَشقَّاِت ألَ  8 ِة هللِا،َفالَ َتْخَجْل ِبَشَهاَدِة َربِّ  ْجِل اإلِْنِجيِل ِبَحَسِب ُقوَّ

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

َما أُْظِهَرِت اآلَن ِبُظُهوِر ُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي أَْبَطَل اْلَمْوَت َوأََناَر اْلَحَياَة َواْلُخلُ وَ  10  .وَد ِبَواِسَطِة اإلِْنِجيلِ إِنَّ

 .الَِّذي ُجِعْلُت أََنا لَُه َكاِرًما َوَرُسوالً َوُمَعلًِّما لأِلَُممِ  11

َبِب أَْحتَ  12 ُه َقاِدٌر أَْن َيحْ لِهَذا السَّ ِني َعالٌِم ِبَمْن آَمْنُت، َوُموِقٌن أَنَّ  .َفَظ َوِديَعِتي إِلَى ذلَِك اْلَيْومِ ِمُل هِذِه األُُموَر أَْيًضا. لِكنَِّني لَْسُت أَْخَجُل، ألَنَّ

ِحيِح الَِّذي َسِمْعَتُه ِمنِّي، ِفي اإلِيَماِن َوالْ  13 ْك ِبُصوَرِة اْلَكالَِم الصَّ ِة الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ َتَمسَّ  .َمَحبَّ

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

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

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

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

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

 

 

 2اصحاح 

ْعَمِة الَِّتي فِي اْلَمِسيِح َيُسوعَ  1  .َفَتَقوَّ أَْنَت َيا اْبِني ِبالنِّ

 .أَُمَناَء، َيُكوُنوَن أَْكَفاًء أَْن ُيَعلُِّموا آَخِريَن أَْيًضاَوَما َسِمْعَتُه ِمنِّي ِبُشُهوٍد َكِثيِريَن، أَْوِدْعُه أَُناًسا  2

 .َفاْشَتِرْك أَْنَت ِفي اْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت َكُجْنِديٍّ َصالٍِح لَِيُسوَع اْلَمِسيحِ  3

دَ  4 ُد َيْرَتِبُك ِبأَْعَماِل اْلَحَياِة لَِكْي ُيْرِضَي َمْن َجنَّ  .هُ لَْيَس أََحٌد َوُهَو َيَتَجنَّ
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ا 5  .َوأَْيًضا إِْن َكاَن أََحٌد ُيَجاِهُد، الَ ُيَكلَُّل إِْن لَْم ُيَجاِهْد َقاُنوِني ً

الً ِفي األَْثَمارِ  6 اَث الَِّذي َيْتَعُب، َيْشَتِرُك ُهَو أَوَّ  .َيِجُب أَنَّ اْلَحرَّ

بُّ َفْهًما ِفي ُكلِّ َشْيءٍ  7  .اْفَهْم َما أَقُوُل. َفْلُيْعِطَك الرَّ

 ُكْر َيُسوَع اْلَمِسيَح اْلُمَقاَم ِمَن األَْمَواِت، ِمْن َنْسِل َداُوَد ِبَحَسِب إِْنِجيلِي،اُذْ  8

دُ  9  .الَِّذي ِفيِه أَْحَتِمُل اْلَمَشقَّاِت َحتَّى اْلقُُيوَد َكُمْذِنٍب. لِكنَّ َكلَِمَة هللِا الَ ُتَقيَّ

 .ْجِل اْلُمْخَتاِريَن، لَِكْي َيْحُصلُوا ُهْم أَْيًضا َعلَى اْلَخالَِص الَِّذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، َمَع َمْجٍد أََبِديٍّ ألَْجِل ذلَِك أََنا أَْصِبُر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء ألَ  10

ا َقْد ُمْتَنا َمَعُه َفَسَنْحَيا أَْيًضا َمَعهُ  11 ُه إِْن ُكنَّ  .َصاِدَقٌة ِهَي اْلَكلَِمُة: أَنَّ

ا َنْصِبُر َفَسَنمْ  12 ا ُنْنِكُرهُ َفُهَو أَْيًضا َسُيْنِكُرَناإِْن ُكنَّ  .لُِك أَْيًضا َمَعُه. إِْن ُكنَّ

ا َغْيَر أَُمَناَء َفُهَو َيْبَقى أَِميًنا، لَْن َيْقِدَر أَْن ُيْنِكَر َنْفَسهُ  13  .إِْن ُكنَّ

بِّ أَْن الَ َيَتَماَحُكوا ِبالْ  14 اَم الرَّ ْر ِبهِذِه األُُموِر، ُمَناِشًدا قُدَّ اِمِعينَ َفكِّ اِفِع لَِشْيٍء، لَِهْدِم السَّ  .َكالَِم. األَْمُر َغْيُر النَّ

الً َكلَِمَة اْلَحقِّ ِباالْسِتَقاَمةِ  15  .اْجَتِهْد أَْن ُتِقيَم َنْفَسَك ِهلِل ُمَمُكى، َعاِمالً الَ ُيْخَمى، ُمَفصِّ

ِنَسُة َفاْجَتِنْبَها، ألَ  16 ا األَْقَواُل اْلَباِطلَُة الدَّ ُموَن إِلَى أَْكَثِر فُُجوٍر،َوأَمَّ ُهْم َيَتَقدَّ  نَّ

 َوَكلَِمُتُهْم َتْرَعى َكآِكلٍَة. الَِّذيَن ِمْنُهْم ِهيِميَناُيُس َوِفيلِيُتُس، 17

، َقاِئلَْيِن:  18  .َفَيْقلَِباِن إِيَماَن َقْومٍ « إِنَّ اْلِقَياَمَة َقْد َصاَرتْ »اللََّذاِن َماَغا َعِن اْلَحقِّ

اِسَخ َقْد َثَبَت، إِْذ لَُه هَذا اْلَخْتُم:  19 بُّ الَِّذيَن ُهْم لَهُ »َولِكنَّ أََساَس هللِا الرَّ ي اْسَم اْلَمِسيحِ »وَ «. َيْعلَُم الرَّ  .«ْلَيَتَجنَِّب اإلِْثَم ُكلُّ َمْن ُيَسمِّ

ٍة َفَقْط، بَ  20  .ْل ِمْن َخَشٍب َوَخَمٍف أَْيًضا، َوِتْلَك لِْلَكَراَمِة َوهِذِه لِْلَهَوانِ َولِكْن ِفي َبْيٍت َكِبيٍر لَْيَس آِنَيٌة ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ

ا لِكُ  21 ِد، ُمْسَتَعد ً يِّ ًسا، َناِفًعا لِلسَّ َر أََحٌد َنْفَسُه ِمْن هِذِه، َيُكوُن إَِناًء لِْلَكَراَمِة، ُمَقدَّ  .لِّ َعَمل َصالِحٍ َفإِْن َطهَّ

َبابِ  22 َهَواُت الشَّ ا الشَّ بَّ ِمْن قَ أَمَّ الََم َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن الرَّ َة َوالسَّ ُة َفاْهُرْب ِمْنَها، َواْتَبِع اْلِبرَّ َواإلِيَماَن َواْلَمَحبَّ  .ْلٍب َنِقيٍّ يَّ

َها ُتَولُِّد ُخُصوَماٍت، 23 ِخيَفُة اْجَتِنْبَها، َعالًِما أَنَّ ُة َوالسَّ  َواْلُمَباَحَثاُت اْلَغِبيَّ

ْعلِيِم، َصُبوًرا َعلَى اْلَمَشقَّ َوَعْبُد  24 بِّ الَ َيِجُب أَْن ُيَخاِصَم، َبْل َيُكوُن ُمَتَرفًِّقا ِباْلَجِميِع، َصالًِحا لِلتَّ  اِت،الرَّ

25 ، ًبا ِباْلَوَداَعِة اْلُمَقاِوِميَن، َعَسى أَْن ُيْعِطَيُهُم هللاُ َتْوَبًة لَِمْعِرَفِة اْلَحقِّ  ُمَؤدِّ

 .ِمْن َفخِّ إِْبلِيَس إِْذ َقِد اْقَتَنَصُهْم إلَِراَدِتهِ  َفَيْسَتِفيقُوا 26

 

 

 3اصحاح 

اِم األَِخيَرِة َسَتأِْتي أَْمِمَنٌة َصْعَبٌة، 1  َولِكِن اْعلَْم هَذا أَنَُّه ِفي األَيَّ
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ِميَن،  2 ِفيَن، َغْيَر َطاِئِعيَن لَِوالِِديِهْم، َغْيَر َشاِكِريَن، َدِنِسيَن،ألَنَّ النَّاَس َيُكوُنوَن ُمِحبِّيَن ألَْنُفِسِهْم، ُمِحبِّيَن لِْلَماِل، ُمَتَعظِّ  ُمْسَتْكِبِريَن، ُمَجدِّ

الَِح، 3 َماَهِة، َشِرِسيَن، َغْيَر ُمِحبِّيَن لِلصَّ ، ِبالَ ِرًضى، َثالِِبيَن، َعِديِمي النَّ  ِبالَ ُحُنوٍّ

ٍة ِهلِل، َخاِئِنيَن، ُمْقَتِحِميَن، ُمَتَصلِِّفيَن، ُمِحبِّينَ  4 اِت ُدوَن َمَحبَّ  لِلَّذَّ

َتَها. َفأَْعِرْض َعْن هُؤالَءِ  5 ُهْم ُمْنِكُروَن قُوَّ ْقَوى، َولِكنَّ  .لَُهْم ُصوَرةُ التَّ

الٍَت َخَطاَيا، ُمْنَساَقاٍت ِبشَ  6 اٍت ُمَحمَّ ُه ِمْن هُؤالَِء ُهُم الَِّذيَن َيْدُخلُوَن اْلُبُيوَت، َوَيْسُبوَن ُنَسيَّ  .َهَواٍت ُمْخَتلَِفةٍ َفإِنَّ

 .َيَتَعلَّْمَن ِفي ُكلِّ ِحيٍن، َوالَ َيْسَتِطْعَن أَْن ُيْقِبْلَن إِلَى َمْعِرَفِة اْلَحقِّ أََبًدا 7

. أَُناٌس َفاِسَدةٌ أَْذَهاُنُهمْ  8 يُس َوَيْمِبِريُس ُموَسى، َكذلَِك هُؤالَِء أَْيًضا ُيَقاِوُموَن اْلَحقَّ  .َوِمْن ِجَهِة اإلِيَماِن َمْرفُوُضونَ ، َوَكَما َقاَوَم َينِّ

ُموَن أَْكَثَر، ألَنَّ ُحْمَقُهْم َسَيُكوُن َواِضًحا لِْلَجِميِع، َكَما َكاَن ُحْمُق َذْيِنَك أَْيًضا 9 ُهْم الَ َيَتَقدَّ  .لِكنَّ

ا أَْنَت َفَقْد َتِبْعَت َتْعلِيِمي، َوِسيَرِتي، َوَقْصِدي، َوإِيَماِني، َوأَنَ  10  اِتي، َوَمَحبَِّتي، َوَصْبِري،َوأَمَّ

َة اْضِطَهاَداٍت اْحتَ  11 َة َولِْسِتَرَة. أَيَّ بُّ َواْضِطَهاَداِتي، َوآالَِمي، ِمْثَل َما أََصاَبِني ِفي أَْنَطاِكَيَة َوإِيقُوِنيَّ  .َمْلُت  َوِمَن اْلَجِميِع أَْنَقَذِني الرَّ

ْقَوى ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ُيْضَطَهُدونَ َوَجِميُع الَِّذيَن ُيِريُدوَن أَْن َيِعيُشو 12  .ا ِبالتَّ

ُموَن إِلَى أَْرَدأَ، ُمِضلِّيَن َوُمَضلِّينَ  13 ِريَن َسَيَتَقدَّ  .َولِكنَّ النَّاَس األَْشَراَر اْلُمَموِّ

ْن َتَعلَّْمتَ  14 ا أَْنَت َفاْثُبْت َعلَى َما َتَعلَّْمَت َوأَْيَقْنَت، َعاِرًفا ِممَّ  .َوأَمَّ

َمَك لِْلَخالَِص، ِباإلِيَماِن ا 15 َسَة، اْلَقاِدَرَة أَْن ُتَحكِّ ِة َتْعِرُف اْلُكُتَب اْلُمَقدَّ فُولِيَّ  .لَِّذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ َوأَنََّك ُمْنُذ الطُّ

ْقوِ  16 ْوِبيِخ، لِلتَّ ْعلِيِم َوالتَّ ،ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن هللِا، َوَناِفٌع لِلتَّ أِْديِب الَِّذي ِفي اْلِبرِّ  يِم َوالتَّ

ًبا لُِكلِّ َعَمل َصالِحٍ  17  .لَِكْي َيُكوَن إِْنَساُن هللِا َكاِمالً، ُمَتأَهِّ

 

 

 4اصحاح 

بِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح، اْلَعِتيِد أَْن َيِديَن األَْحَياَء َواألَْمَواَت، عِ  1  :ْنَد ُظُهوِرِه َوَمَلُكوِتهِ أََنا أَُناِشُدَك إًِذا أََماَم هللِا َوالرَّ

ِخ، اْنَتِهْر، ِعْظ ِبُكلِّ أََناٍة  2  .َوَتْعلِيمٍ اْكِرْم ِباْلَكلَِمِة. اْعُكْف َعلَى ذلَِك ِفي َوْقٍت ُمَناِسٍب َوَغْيِر ُمَناِسٍب. َوبِّ

ِحيَح، َبْل َحسَ  3 ْعلِيَم الصَّ ُه َسَيُكوُن َوْقٌت الَ َيْحَتِملُوَن ِفيِه التَّ ًة َمَساِمُعُهْم،ألَنَّ ِة َيْجَمُعوَن لَُهْم ُمَعلِِّميَن ُمْسَتِحكَّ  َب َشَهَواِتِهُم اْلَخاصَّ

، َوَيْنَحِرفُوَن إِلَى اْلُخَراَفاتِ  4  .َفَيْصِرفُوَن َمَساِمَعُهْم َعِن اْلَحقِّ

ا أَْنَت َفاْصُح ِفي ُكلِّ َشْيٍء. اْحَتِمِل اْلَمَشقَّاِت. اْعَمْل َعَمَل  5 ْم ِخْدَمَتكَ َوأَمَّ ِر. َتمِّ  .اْلُمَبشِّ

 .َفإِنِّي أََنا اآلَن أُْسَكُب َسِكيًبا، َوَوْقُت اْنِحالَلِي َقْد َحَضرَ  6

ْعَي، َحِفْظُت اإلِيَماَن، 7  َقْد َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، أَْكَمْلُت السَّ
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، الَِّذي  8 اُن اْلَعاِدُل، َولَْيَس لِي َفَقْط، َبْل لَِجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن ظُ َوأَِخيًرا َقْد ُوِضَع لِي إِْكلِيُل اْلِبرِّ يَّ بُّ الدَّ  .ُهوَرهُ أَْيًضاَيَهُبُه لِي ِفي ذلَِك اْلَيْوِم، الرَّ

 َباِدْر أَْن َتِجيَء إِلَيَّ َسِريًعا، 9

 .َهَب إِلَى َتَسالُوِنيِكي، َوِكِريْسِكيَس إِلَى َغالَِطيََّة، َوِتيُطَس إِلَى َدْلَماِطيَّةَ ألَنَّ ِديَماَس َقْد َتَرَكِني إِْذ أََحبَّ اْلَعالََم اْلَحاِضَر َوذَ  10

ُه َناِفٌع لِي لِْلِخْدَمةِ  11  .لُوَقا َوْحَدهُ َمِعي. ُخْذ َمْرقَُس َوأَْحِضْرهُ َمَعَك ألَنَّ

ا ِتيِخيُكُس َفَقْد أَْرَسْلُتُه إِلَى أََفُسسَ  12  .أَمَّ

قُوقَ اَلرِّ  13 َما الرُّ  .َداَء الَِّذي َتَرْكُتُه ِفي َتُرواَس ِعْنَد َكاْرُبَس، أَْحِضْرهُ َمَتى ِجْئَت، َواْلُكُتَب أَْيًضا َوالَ ِسيَّ

بُّ َحَسَب أَْعَمالِهِ  14 اُس أَْظَهَر لِي ُشُروًرا َكِثيَرًة. لُِيَجاِمِه الرَّ  .إِْسَكْنَدُر النَّحَّ

اَفاْحَتِفْظ ِمْنُه أَنْ  15 ُه َقاَوَم أَْقَوالََنا ِجد ً  .َت أَْيًضا، ألَنَّ

ِل لَْم َيْحُضْر أََحٌد َمِعي، َبِل اْلَجِميُع َتَرُكوِني. الَ ُيْحَسْب َعلَْيِهمْ  16  .ِفي اْحِتَجاِجي األَوَّ

انِي، لَِكْي ُتَتمَّ ِبي اْلِكَراَمةُ، َوَيْسَمَع َجِمي 17 بَّ َوَقَف َمِعي َوَقوَّ  .ُع األَُمِم، َفأُْنِقْذُت ِمْن َفِم األََسدِ َولِكنَّ الرَّ

. الَِّذي لَُه اْلَمْجُد إِلَى دَ  18 َماِويِّ بُّ ِمْن ُكلِّ َعَمل َرِديٍء َوُيَخلُِّصِني لَِملَُكوِتِه السَّ ُهوِر. آِمينَ َوَسُيْنِقُذِني الرَّ  .ْهِر الدُّ

 .وُرسَ َسلِّْم َعلَى ِفِرْسَكا َوأَِكيالَ َوَبْيِت أُِنيِسيفُ  19

ا ُتُروِفيُمُس َفَتَرْكُتُه ِفي ِميلِيُتَس َمِريًضا 20  .أََراْسُتُس َبِقَي ِفي ُكوِرْنُثوَس. َوأَمَّ

ُة َواإلِْخَوةُ جَ  21 ِديَّ ِِ َتاِء. ُيَسلُِّم َعلَْيَك أَْفُبولُُس َوُبوِديُس َولِيُنُس َوَكالََف  .ِميًعاَباِدْر أَْن َتِجيَء َقْبَل الشِّ

بُّ  22 ْعَمُة َمَعُكْم. آِمينَ اَلرَّ  .َيُسوُع اْلَمِسيُح َمَع ُروِحَك. اَلنِّ

 


