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 تحية

١ 

١نيحِ : مسبِالْم نْؤمي ناةَ ِلميالْح نَحمي بَِأن هدعا ِلواماِهللا وِإتْم يَئةشم بسح ذَِلكى، ويسيحِ عسوِل الْمسر ولُسب
علَيك النِّعمةُ والرحمةُ والسالم من اِهللا َأبِينَا والْمسيحِ عيسـى . تيموتَاوسابني الْحبِيبِ :  ِإلَى٢. عيسـى

 .مولَانَا
 شوق وتشجيع

 . ِئي لَيال ونَهاراَأشْكُر اَهللا الَّذي َأعبده بِضميرٍ نَقي، كَما كَان يعبده آباِئي وَأجدادي، وَأذْكُرك داِئما في دعا٣

وَأتَذَكَّر َأيضا ِإيمانَك الصادقَ، هذَا اِإليمان الَّذي حلَّ ٥. وَأتَذَكَّر دموعك، فََأشْتَاقُ َأن َأراك ِلكَي َأمتَلَئ بِالْفَرح٤ِ
  .زةَ، وَأنَا متََأكِّد َأنَّه فيك َأنْتَ َأيضاَأوال في قَلْبِ جدتك لُوِيسةَ، ثُم في قَلْبِ واِلدتك فَاِئ

٦كلَيي عدتُ يعضا واُهللا لَم ا لَكطَاهي َأعةَ الَّتبهوَل الْمتُشْع َأن كذَا ُأذَكِّراُهللا لَنَا ٧. ِله طَاهي َأعالَّذ وحالر َألن
وحر وه ضو ةبحالْمو ةنِالْقُوبالْج وحر سلَيالنَّفْسِ، و طنِّي ٨. بْل مال تَخْجيحِ، وسِللْم دتَشَه َأن نْل مفَال تَخْج

هلَأج نونِ مجسبِيِل اِإلنْجِيِل. َأنَا الْمي ساآلالمِ ف نم كيبْل نَصتَماحاِهللا، و ةلَى قُوكَّْل عْل تَوب.  
وهو منَحنَا . ، ال بِفَضِل َأعماِلنَا بْل َألن هذه هي مشيَئتُه ونعمتُه علَينَاحةقَذَنَا ودعانَا ِإلَى حياة صاِلِإن اَهللا َأن٩ْ

 اآلن بِمجِيء الْمسيحِ عيسى منْقذنَا لَكنَّه َأعلَنَها لَنَا١٠. هذه النِّعمةَ بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى من قَبِل بدء الزمنِ
وِلهذَا ١٢. ِإن اَهللا جعلَني ِلِإلنْجِيِل داعيةً ورسولًا ومعلِّما١١. الَّذي هزم الْموتَ وَأنَار الْحياةَ والْخُلُود بِاِإلنْجِيِل

نِّي ال َأخْجلَكو ،بتَاعالْم هذُل هتَمي ِإلَى َأحتيعدفَظَ ِلي وحي َأن رقَاد َأنَّه تََأكِّدمو ،نْتُ بِهآم نارِفٌ مُل، َألنِّي ع
  .ذَِلك الْيومِ

١٣بحالْمانِ واِإليم عم ،ي بِهثَاٍل تَقْتَدا كَمهعتْبنِّي، اا متَهعمي سالَّت ةيملِئ السادببِالْم كسيحِ تَمسي الْمف ة
  .الْوديعةُ الصاِلحةُ الَّتي ُأوكلَتْ ِإلَيك، حافظْ علَيها بِعونِ الروحِ الْقُدوسِ الَّذي حلَّ فـينَا١٤. عيسـى

َأسَأُل الْمسيح َأن ١٦. غَاِلي وَأرماجنيَأنْتَ تَعرِفُ َأن كُلَّ الَّذين هم في وِالية آسيا تَخَلَّوا عنِّي بِما فيهِم فُو١٥
بْل لَما كَان في روما، ١٧. يحسن ِإلَى عاِئلَة َأنيسٍ، فَِإنَّه رفَّه عنِّي مرات كَثيرةً ولَم يخْجْل منِّي َأبدا في سجني

يا تيموتَاوس، . ُل الْمسيح َأن يحسن ِإلَيه بِِإحسانٍ ِإلَهِي في ذَِلك الْيومَِأسَأ١٨. بحثَ عنِّي بِاجتهاد حتَّى وجدني
سي َأفَاسذَا اَألخُ فا ههمي قَدةَ الَّتيرالْكَث اتما الْخَدديج لَمَأنْتَ تَع.  

 



 كن جنديا مخلصا

٢ 

واألشْياء الَّتي سمعتَها منِّي في محضرِ شُهود ٢. النِّعمة الَّتي في الْمسيحِ عيسـىوَأنْتَ يا ابني، كُن قَوِيا ب١ِ
 احتَمْل نَصيبك من اآلالمِ كَجنْدي٣. كَثيرِين، سلِّمها َألشْخَاصٍ ُأمنَاء عنْدهم الْمقْدرةُ َأن يعلِّموا آخَرِين َأيضا

واللَّاعب ٥. فَالْجنْدي الَّذي يرِيد َأن يرضي قَاِئده ال ينْشَغُل بُِأمورِ الْحياة الْمدنية٤. مخْلصٍ ِللْمسيحِ عيسـى
الْم داعقَو تَرِمحي ِإال ِإذَا كَان ةاِئزبِالْج فُوزال ي ،اةاربي مف شْتَرِكي يالَّذاةارقِْل، ٦. بي الْحف بتْعي يالَّذ الْفَالحو

ي الْغَلَّةف يبِهلَى نَصُل عصحي نَل مَأو كُوني َأن جِبء٧. يكُلَّ شَي مِلتَفْه كداعسي يحسالْما َأقُوُل، وي مف فَكِّر.  
هذَا هو اِإلنْجِيُل الَّذي ُأبشِّر بِه، . موت، والَّذي هو من نَسِل داودتَذَكَّر عيسـى الْمسيح الَّذي قَام من ال٨ْ
ِلذَِلك َأحتَمُل كُلَّ شَيء ١٠. لَكن كَلمةَ اِهللا ال تُسجن. وُأقَاسي اآلالم في سبِيله، ِلدرجة َأنِّي مسجون هنَا كَمجرِم٩ٍ

هذَا ١١. الْمخْتَارِين ِليحصلُوا هم َأيضا علَى النَّجاة بِواسطَة الْمسيحِ عيسـى، وعلَى الْجالِل اَألبديمن َأجِل 
ِإن كُنَّا غَير ١٣. نْكرنَاِإن َأنْكَرنَاه فَهو َأيضا ي. ِإن ثَبتْنَا فيه نَملك معه١٢. ِإن متْنَا معه نَحيا معه: كَالم حقٌّ

هنَفْس رنْكي َأن رقْدال ي ينًا، َألنَّهَأم وقَى هبي نَاءُأم.  
  كن خادما أمينًا

١٤ مدهْل يب ءي شَيف نْفَعال ي اِل َألنَّهالْجِد نرِ اِهللا مضحي مف مهذِّرحورِ، واُألم هذبِه مهذَكِّرينعامْل ١٥. السذاب
. كُلَّ جهدك ِلكَي يرضى اُهللا عنْك، وتَكُون خَادما ال يخْجُل من خدمته، وتُفَسر كَالم الْحقَِّ تَفْسيرا صحيحا

١٦زِيدي بِه لُوننْشَغي ينفَالَّذ ،هنِ الْكَالمِ الْفَارِغِ التَّافع دتَعبا، اكُفْر م١٧ِوني الْجِسطَانِ فركَالس رنْتَشي مهيملتَعو .
 ،فَلْتُوسو سنَايمثَال هم منْهم١٨و انانِ ِإيممدهال، فَيعثَتْ فدح اتوةَ اَألماميق قُوالنِ ِإنقِّ، ينِ الْحال عا ضمِإنَّه

ادضِ اَألفْـرع١٩. بـنلَكـذَا الْخَـتْمه هـلَيعظَـلُّ ثَابِـتًا، واُهللا ي هـعضي والَّـذ ينـتالْم ـاساَألس  :
"لَه مه ينـرِفُ الَّـذعنَا يبا." رضَأيو" :ـنِ الشَّـرع ـدتَعبي َأن جِبنَا، يبر دبعي نكُلُّ م".  

٢٠تُوج ،ةارٍ كَبِيرـي داعِفكُلِّ اَألنْو ـنةٌ ميآن ـد . نـا مهضعبو ،ـةضف نمـبٍ وذَه نا مـهضعب
فَِإن كَان واحـد يحفَظُ ٢١. خَشَـبٍ ومن فَخَّـارٍ، بعضهـا السـتعماٍل كَرِيمٍ، وبعضهـا السـتعماٍل حـقيرٍ

ه نا مـرطَاه ـهنَفْس ،دـيالس ةمـدا ِلخعنَاف ،ا ِللهصخَصا مكَرِيم ِإنَاء كُونا، يتُهي ذَكَرورِ الَّتالشُّـر هذ
  .ومسـتَعدا ِلكُلِّ عمٍل صـاِلحٍ

ابتَعد عن شَهـوات الشَّـبابِ، واتْبعِ الصـالح واِإليمان والْمحبةَ والسـالم مع الَّذين يدعون الْمسيح بِقَلْبٍ ٢٢
وخَادم الْمسيحِ ال ٢٤. الْخصـامابتَعد عنِ الْمنَاقَشَـات التَّافهة الْغَبِية، فََأنْتَ تَعرِفُ َأنَّها تُسـبب ٢٣. طَاهرٍ

يصـح لَه َأن يخَاصـم، بْل يجِب َأن يشْـفقَ علَى الْجميعِ، وَأن يكُون قَادرا َأن يعلِّم، وصـبورا، 



ِلكَي يرجِعوا ِإلَى ٢٦بوا ويعرِفُوا الْحقَّ، ويصـحح الَّذين يعارِضـونَه بِلُطْف، لَعلَّ اَهللا يمنَحهم َأن يتُو٢٥
يَئتَهشلُوا ممعِلي مهادي صالَّذ يسلفَخِّ ِإب نوا مبرهيو ابِهِموص.  

 

 األيام األخيرة

٣ 

فَيكُون النَّاس محبين َألنْفُسهِم، محبين ِللْماِل، ٢. وُأرِيد َأن ُأذَكِّرك بَِأنَّه في اَأليامِ اَألخيرة تَْأتي َأوقَاتٌ صعبة١ٌ
 ،ينديِل، فَاسمِللْج رِيننِ، نَاكياِلدِللْو ينيعطم رغَي ،ينشَتَّام ،ورِينغْرم ،رِينتَكَب٣م ،ينحامتَسم رغَي ،بِال شَفَقَة

خَاِئنين، طَاِئشين، منْتَفخين بِالْكبرِياء، يحبون الْملَذَّات َأكْثَر من ٤ن، يكْرهون الْخَير، مفْتَرِين، متَهورِين، شَرِسي
ِإن الْبعض منْهم ٦. فَابتَعد عن هُؤالء النَّاسِ. يتَمسكُون بِمظَاهرِ التَّقْوى لَكنَّهم يرفُضون قُوتَها الْفَعالَة٥َاِهللا، 

 ،اتواعِ الشَّهِلكُلِّ َأنْو اتنْقَادمبِالذُّنُوبِ، و ثْقَالتم يفَاتعض اءسن نفْتيو ،اِئالتي الْعف سنْدا، ٧ياِئمد نلَّمتَعي
يس ويمبِرِيس عارضا موسى، كَذَِلك هُؤالء النَّاس يعارِضون وكَما َأن ين٨ِّ. لَكن ال يمكنُهن َأن يعرِفْن الْحقَّ َأبدا

لَكنَّهم لَن يتَقَدموا َأكْثَر، َألن غَباوتَهم ستَنْكَشفُ بِوضوحٍ ِللْجميعِ ٩. الْحقَّ، عقُولُهم فَاسدةٌ، وهم غَير َأهٍل ِلِإليمانِ
  .تْ غَباوةُ ينِّيس ويمبِرِيسكَما انْكَشَفَ

  يوصيه أن يثبت
َأما َأنْتَ فَِإنَّك تَعرِفُ كُلَّ شَيء عن عقيدتي وسلُوكي وهدفي وِإيماني وصبرِي ومحبتي وثَباتي ١٠
كَانَت :  ما حصَل ِلي في َأنْطَاكيةَ وِإيقُونيةَ وِلسترةََأنْتَ تَعرِفُ كُلَّ. واالضطهادات واآلالمِ الَّتي قَابلْتُها١١

فَكُلُّ من يرِيد َأن يعيشَ بِالتَّقْوى كَمْؤمنٍ بِالْمسيحِ ١٢. اضطهادات رهيبةً، لَكن الْمسيح َأنْقَذَني منْها كُلِّها
النَّاس هطَهِدضـى، ييسَأ١٣. عمهَأنْفُس ونعخْديو مهرغَي ونعخْدا، يشَر ونزِيدفَي تَالُونحالْمو ارا اَألشْرم .

ذُ كُنْتَ فَِإنَّك من١٥ْ. وتَذَكَّر علَى يد من تَعلَّمتَ ذَِلك. َأما َأنْتَ فَاثْبتْ علَى الْمبادِئ الَّتي تَعلَّمتَها وآمنْتَ بِها١٤
كُلُّ الْكتَابِ هو موحى بِه ١٦. طفْال تَعرِفُ كتَاب اِهللا الَّذي يجعلُك حكيما ِلتَنَاَل النَّجاةَ بِاِإليمانِ بِالْمسيحِ عيسـى

ِليكُون الشَّخْص ١٧. رشَاد ِإلَى الصالحِمن اِهللا، ونَافع ِلتَعليمِ الْحقِّ، وتَوبِيخِ الضالِل، وتَصحيحِ الْخَطَِأ، واِإل
  .الَّذي ينْتَمي ِلله مجهزا ومَؤهال ِليقُوم بِكُلِّ عمٍل صاِلحٍ

 

 كلمات الوداع

٤ 

َأن تُنَادي ٢ وَأمام الْمسيحِ ِلذَِلك َأوصيك َأمام اِهللا. سيْأتي الْمسيح عيسـى ِليملُك ويحاسب اَألحياء واَألموات١َ
وبخْهم وَأنْذرهم وشَجعهم، وكُن صبورا . كُن مستَعدا ِلذَِلك، سواء كَان الْوقْتُ منَاسبا َأو غَير منَاسبٍ. بِكَالمِ اِهللا



مهلِّمَأنْتَ تُعا وقْت٣ٌ. جِدي وْأتيس لَى َألنَّهع ينلِّمعم هِمَألنْفُس ونعمجْل يةَ، بيملةَ السيدقالْع ُل النَّاستَمحال ي يهف 
مآذَانَه طْرِبا يبِم مثُونَهدحي ،ماهوبِ هس٤. حافَاتِإلَى الْخُر رِفُوننْحيقِّ، واعِ الْحمس نع مآذَانَه وندسي مفَه .

٥ءي كُلِّ شَيا فياحص ا َأنْتَ فَكُنَأم .شَقَّاتِل الْمتَمحيرِ. اشِل الْبمبِع امٍ. قُميق رخَي كتمدبِخ قُم.  
٦يالْح هذه نَل مَأنْتَق قْتُ َأنالْو انا، حهي ذَاتاتيبِح يحةُ ُألضاعالس تاءا َأنَا فَجاَأمنْيالد ٧. اة ادتُ الْجِهداهج

واآلن ينْتَظرني ِإكْليُل الصاِلحين، الَّذي سيقَدمه ِلي في ذَِلك ٨. الْحسن، َأكْملْتُ السباقَ، حافَظْتُ علَى اِإليمانِ
  . بْل ِلكُلِّ الَّذين ينْتَظرون مجِيَئه بِشَوقولَيس ِلي َأنَا وحدي،. الْيومِ، الْمسيح الْقَاضي الْعادُل

  تعليمات أخيرة
٩ ،ةعربِس ِإلَي يتَْأت ِلكَي كدهذُْل كُلَّ جي١٠اُبالُونْكِإلَى تَس بذَهي وكَنا، فَتَرنْيالد هذه بَأح اسيمد َألن . اسكَر

تةَ، ويِإلَى غَالط بةَذَهياطلْمِإلَى د ١١. يتُوسي اآلنعم ودجوالْم يدحالْو ولُوقَا ه . ،كعم هرضَأحو قُسربِم رم
ةمدي الْخِلي ف عنَاف و١٢. فَهسِإلَى َأفَاس يدثْتُ الشَّدع١٣. بي تَرةَ الَّتاءبالْع كعم رضي، َأحا تَْأتمنْدع عا مكْتُه

فَ الْجِلْداحصا موصخُصو ا الْكُتُبضَأي رضَأحو ،اسوي تَرف سبقَر.  
١٤اِلهلَى َأفْعع ازِيهجيس يحسا، الْمجِد ِإلَي اءَأس اسالنَّح ركَنْدسا١٥. االَتَنَا جِدرِس ضارع فَِإنَّه ،نْهم تَرِسحا .  
١٦فمي كُلُّهكُونْل تَرنِّي بفَاعِ عِللد دَأح رضحي ي، لَمنَفْس نتُ عافَعا داُألولَى لَم ةاكَمحي الْم . بسال تَح ماللَّه

مهدذَا ضبِاِإل١٧. ه شِّرُأب ي َأنكَنَني، فََأمانقَوي وعقَفَ مو يحسي الْمديس نبِلَكانكُلُّ اَألج هعمسال ِلينْجِيِل كَام .
دفَمِ اَألس نتُ مو١٨. فَنَجاءمي السف هلَكَتمي ِإلَى منرضحتَّى يي حفَظُنحيو ،كُلِّ شَر ني مديي سيننَجيسو  . لَه

يناآلبِد دالُل ِإلَى َأبالْج .ـينآم. 
 تحيات ختامية

. تَركْتُ طَرِيفي مرِيضا في ميليتي. َأرِستُس بقي في كُورِنْتُوس٢٠. سلِّم علَى بركَةَ وعقيَل وعاِئلَة َأنيس١٩ٍ
٢١َل الشِّتَاءقَب رضتَح ِلكَي كدهذُْل كُلَّ جاُب .ةكُلُّ اِإلخْوا ويكَلُودِلينُو وو سودبو لُسوبيكلَيع ونلِّمسي  .
٢٢كوحر عم يحسالْم .كُمعةُ ممالنِّع.  
  


