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ِرَساِلْة بُولُْس اُألُولَى ْلتِيُموثَاُوْس
تيموثاوس، ولد شباب مسيحي من آسيا الّصغرى، أّمو يهوديّة وبوه يوناني. ولّي رفيق بولس ويعاون فيه في خدمتو في التّبشير. الّرسالة

 بعد الميالد باش تحكي على ثالثة حاجات مهّمين.64هاذي تكتبت تقريب عام 
الّرسالة قبل كل شيء تنبّه مالمعلّمين الكذّابين في الكنيسة. التّعليم مبني على فكرة انّو العالم الّي نشوفوا فيه شّرير وانّو الواحد ما ينّجم يخلص

كان على طريق معرفة مخبّية وأعمال كيف انّو ثّمة اّماكل يبعد عليهم وإنّو ما يعّرسش. الّرسالة فيها زادة تعاليم تخص التّصرف في الكنيسة
والعبادة، وتحكي على الّصفات الِّي الزم يكونوا في القادة والخدّام متاع الكنيسة. في اإلخر، ثّمة نصيحة لتيموثاوس كيفاش يكون خادم باهي متاع

يسوع المسيح والمسؤوليّات متاعو على المجموعات متاع المؤمنين.

تَِحيَّاْت

اْء ْمت�اْعن�ا،  1  ج� ِسيْح ي�ُسوْع الِّي ُهو� الرَّ لِّْصن�ا ِوالم� ْر هللْا الِّي خ� ا أْم� ِسيْح ي�ُسوْع ِكيْف م� ُسوْل الم� قَّانِي فِي 2ِمْن بُولُْس ر� ْلتِيُموث�اُوْس ِوْلِدي الح�

بّْن�ا. ِسيْح ي�ُسوْع ر� ة ِوالسَّال�ْم ِمْن هللْا اآلْب ْوِمْن الم� ْحم� ة ِوالرَّ اْن. النِّْعم� اإِليم� 1
الْخَطْر ْمتَاْع التَّعَاِليْم البَاْطلَة

اِلْف التَّْعِليْم ْمت�اْعن�ا،  3 ا ي�ع�لُّْموْش ت�ْعِليْم ْيخ� اع�ة ِمالنَّاْس إِنُّْهْم م� ي ْجم� ّصِ ْقدُونِيَّة، انِّْك ت�ْبق�ى فِي أ�ف�ُسْس ب�اْش تْو� اِشي ْلم� ا يِْسْمعُوْش 4ْطل�ْبْت ِمنِّْك، ْوآن�ا م� ْوم�

ا ت�ْعِمْلْش الشَّْيء الِّي ْيِحْب ْعِليْه هللْا ِولِّي ُهو� ِمْبنِي اْت ه�اِذي تِْجيْب النِّق�اش�اْت الف�اْرغ�ة ْوم� اج� اِهي الح� ا تُوف�اْش، ر� اي�اْت اَأل�ْنس�اْب الِّي م� اف�اْت ِوْحك� الْخر�

اْن.  اِدْق،  5ْعل�ى اإِليم� اْن ص� اِلْح ْوإِيم� ِميْر ص� اي�ة ِمْن ق�ْلْب ط�اِهْر ْوض� بَّة الِّي ج� اِطْر الْمح� ا ْوت�بّْعُوا 6ِوالْوِصيَّة ه�اِذي تْق�اِلْت ْعل�ى خ� ة ْشُكوْن ب�ْعدُوا ْعِليه� ث�مَّ

يْن فِيْه ْصِحيْح. 7الْكال�ْم الف�اِرْغ،  ا ُهْمْش ف�اْهِميْن الشَّْيء الِّي ق�اْعِديْن ْيقُولُوا فِيْه ْوش�ادِّ ا م� ا ِمالُمع�لِّْميْن ْمت�اْع الشَِّريع�ة ْوُهوم� اْحُهْم الِّي ُهوم� اْسبِيْن ْرو� ح�

ا بِالْقد�ا،  8 ا د�اْمن�ا نِْست�ْعْملُوا فِيه� ة م� اْلح� اْر، 9ْوإِْحن�ا ن�ْعْرفُوا الِّي الشَِّريع�ة ص� ا ِهي� ِللع�اِصيْن ِواَأل�ْشر� اْر، آم� ا ِهيْش ِللنَّاْس اَأل�ْبر� ْونِْفْهُموا الِّي الشَِّريع�ة م�

اْح،  اتُْهْم، ِللِّي يُْقتْلُوا فِي اَأل�ْرو� ْنُزوِسيْن ِوالف�اْسِديْن، ِللِّي يُْقتْلُوا فِي أُبَّيَّاتُْهْم ِوامَّ بِّي ِوالِمْذْنبِيْن، ِلْلم� افُوْش ر� ا ْيخ� اْل، 10ِللِّي م� ِللِّي ي�ْزن�اْوا ِولِّي يُْرْقدُوا ْمع� الْرج�

اِلْف التَّْعِليْم الْصِحيْح  ان�ة فِي ْيد�يَّا، اإِلْنِجيْل 11ِللِّي ْيت�اْجُروا فِي الع�بِيْد ِوالك�ذَّابِيْن ِولِّي يِْحْلفُوا بِالب�اِطْل، ِوْلُكْل ِمْن ْيخ� ْط أ�م� الِّي ُموُجوْد فِي اإِلْنِجيْل الِّي تْح�

ْك. ِجيْد ْمت�اْع هللْا الُمب�ار� الم�

الَحْمْد هلْل ْعلَى َرْحْمتُو

ْق الثِّيق�ة، ِوْدع�انِي ب�اْش نِْخْدُمو،  12 انِي ِوْحِسْبنِي نِْستْح� بّْن�ا الِّي ق�وَّ ِسيْح ي�ُسوْع ر� ْمنِي 13نِْحِمْد الم� ا هللْا ْرح� بِّيتُو ْقب�ْل، آم� ْبتُو ْوس� آن�ا الِّي ْكف�ْرْت بِيْه ْوع�ذِّ

ة الشَّْيء الِّي ُكْنْت ن�ْعِمْل فِيْه،  ا ن�ْعِرْفْش ْشنُوَّ ا ُكْنتِْش ُمْؤِمْن ْوم� اِطْرنِي م� ا فِي 14ْعل�ى خ� بَّة الِّي ُهوم� اْن ِوالْمح� بّْن�ا ِواإِليم� ة ْمت�اْع ر� ي�اِخي ف�اِضْت ْعِليَّ النِّْعم�

ِسيْح ي�ُسوْع.  ْل الِمْذْنبِيْن.  15الم� لِّْص الِمْذْنبِيْن، ْوآن�ا أ�ّوِ ا ِللع�ال�ْم ب�اْش ْيخ� ِسيْح ي�ُسوْع ج� ْق ب�اْش يِتْْقبِْل الُكلُّو، ْوُهو� إِنُّو الم� اِدْق ْويِْستْح� ا 16الْكال�ْم ه�اذ�ا ص� آم�

ي�اةْ اَأل�ب�ِديَّة.  نُوا بِيْه ب�اْش ي�اْخذُوا الح� ْل ِوْيُردّْنِي ِمث�اْل ِللنَّاْس الِّي يِّمْ ْبُرو فِيَّ آن�ا فِي اَألُّوِ ِسيْح ي�ُسوْع ص� ْر الم� ّهِ ْمْت ك�اْن ب�اْش ْيظ� ا تِْرح� انِي م� ر�
ة 17 ام� الك�ر�

ا تُْشوفُوْش الِعيْن. آِميْن. اِحْد الدَّايِْم ِولِّي م� ِلْك ْمت�اْع الْدُهوْر، اإِلال�ْه الو� ْجْد ِلَأل�ب�ْد ِللم� ِوالم�



ْوِصيَّة ْلتِيُموثَاُوْس

ا يُْمِكْن  18 اِهْد أ�ْكثِْر م� ا ب�اْش تْج� اْت ِمْن ْقب�ْل، ْوت�ْحِفْظه� ا ق�اِلْت ْعِليْك النُّبُوء� لِّيِلْك، ي�ا ِوْلِدي تِيُموث�اُوْس، الْوِصيَّة ه�اِذي ِكيْف م� ِميْر 19ْنخ� اْن ِوالضَّ بِاإِليم�

اْن.  ِرْت بِيُهْم ْسِفينِْة اإِليم� ْفُضوُهْم، ي�اِخي تْك�ّسْ ة ن�اْس ر� اِلْح الِّي ث�مَّ ا 20الصَّ يط�اْن ب�اْش يِتْع�لُّْموا إِنُّْهْم م� لِّْمتُْهْم ِللّشِ ْند�ْر الِّي س� ْوِمْن بِيْنُهْم ِهيِمين�ايُْس ِواْسك�

ي�ْكْفُروْش.

الِعبَاَدة فِي الَكنِيَسة

اِطْر النَّاْس الُكْلُهْم،  1  فّْعُوا ْوتِْحْمدُوا هللْا ْعل�ى خ� لِّيْو ْوتِتْش� اِطْر الُملُوْك ِوالنَّاْس الِّي ِعْنْدُهْم 2نُْطلُْب ْقب�ْل ُكْل ش�ْيء إِنُّْكْم تِْدعيْو ِوتْص� ِوْعل�ى خ�

ة  ام� ى ْوك�ر� ان�ة ْوه�اْدي�ة ْبت�ْقو� لِّْصن�ا  3ُسْلط�ة، ب�اْش ْنِعيُشوا ِعيش�ة ُمْطم� ْقبُوْل ِعْنْد هللْا الِّي خ� اُهو الشَّْيء ه�اذ�ا ب�اِهي ْوم� ر�
الِّي ْيِحْب النَّاْس 4

ْق،  ِسيْح ي�ُسوْع اإِلْنس�اْن  5الُكْلُهْم يُْخْلُصوا ْويُوْصلُوا ب�اْش ي�ْعْرفُوا الح� اِحْد الِّي ُهو� الم� اِحْد، ِوالْوِسيْط بِيْن هللْا ِوالنَّاْس و� اِطْر هللْا و� الِّي ض�حَّى 6ْعل�ى خ�

ْقتُو،  ا 7ْبُروُحو ب�اْش يِْفِدي النَّاْس الُكْلُهْم. ِوالشَّْيء ه�اذ�اك�ا تِْشِهْد ْعِليْه فِي و� ْق ِللنَّاْس الِّي م� اْن ِوالح� ُسوْل ْوُمع�لِّْم ْمت�اْع اإِليم� ْر ْور� ب�ّشِ دّْنِي م� ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش ر�

ا نِيْش نِْكِذْب. ْق ْوم� انِي ق�اِعْد ْنقُوْل فِي الح� ُهْمْش ْيُهوْد ْور�
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ة ِمْن ِغيْر ُغْش ْوال� ع�ْرْك. 8 اْفِعيْن ْيِديْن ط�اْهر� ا، ر� لِّيْو فِي الْبال�يِْص الُكْله� اْل ْيص� ْنِحْب إِنُّو الْرج�

اْم، ُموْش بِْشع�ْر ْمس�يِّْب ِوْذه�ْب ِوُجوِهْر ْوِلْبس�ة غ�اْلي�ة،  9 ا ْبِزين�ة ْمت�اْع ْحي�اْء ْوإِْحتِر� يِّْن ُروْحه� ة ِوتْز� ا تِْلبِْس ِلْبس�ة ْمت�اْع ِحْشم� ا 10ْون�ْفْس الشَّْيء الْمر� آم�

بِّي،  اْيِفيْن ر� ا خ� ة تِْليْق بِْنس�اء ْيِعيُشوا ْوُهوم� اْلح� اْل ص� �ْعم� يْع فِي ُكْل ش�ْيء،  11ْبَأ ا تِتْع�لِّْم ْوِهي� س�اْكت�ة ِواّطِ ا ِيْلِزْمه� ْق ب�اْش تْع�لِّْم ِوالَّ 12ِوالْمر� ا ِعْنْده�اْش الح� ْوم�

اْكت�ة،  ا ت�ْبق�ى س� ا يِْلِزْمه� اِجْل، آم� ا.  13تُْكوْن ِعْنْده�ا ُسْلط�ة ْعل�ى الرَّ وَّ اِطْر آد�ْم تِْخل�ْق ْقب�ْل ح� ْت ْوه�كَّا 14ْعل�ى خ� ا ِهي� الِّي تْغ�ّرِ ا الْمر� ْوُموْش آد�ْم الِّي تْغ�ْر، آم�

اْضع�ة. 15الْذنُوْب تْع�ْمِلْت.  ان�ة ْوِهي� ِمتْو� بَّة ِوالق�د�اس�ة ِوالْرز� اْن ِوالْمح� ْقتِلِّي تِْجيْب ْوال�ْد تُْخلُْص ِكتِثْبِْت فِي اإِليم� ا ِهي� و� آم�

اُألُْسقُْف

ة ب�اْهي�ة.  1  اج� ْب ْعل�ى ح� اُهو ح� لِّي أُْسقُْف ر� ْحد�ة، 2ْصد�ْق الِّي ق�اْل إِنُّو الِّي ْيِحْب ْيو� ا و� اِجْل ْمر� ا ْعِليِهْش لُوْم، ر� اَألُْسقُْف يِْلْزُمو ْيُكوْن م�

اِلْح ب�اْش ْيع�لِّْم،  يِّْف النَّاْس، ص� ْم ِوْيض� ْم فِي ُروُحو ْوُمْحت�ر� ّكِ ا 3ْرِزيْن ْويِتْح� ْه الع�ْرْك ْوم� ا ط�يِّْب ي�ْكر� ة، آم� ْفْش ْبقُوَّ ّرِ ا ِيتْصَّ ا يِْسِكْرْش ْوم� م�

لِّي ْوال�دُو ْيِطيعُوْه ْويِْحت�ْرُموْه فِي ُكْل ش�ْيء.  4ْيِحبِّْش الْفلُوْس،  ْف فِي د�اُرو ِوْيخ� ّرِ ْف فِي د�اُرو، ِكيف�اْش ب�اْش 5ي�ْعِرْف ِكيف�اْش يِتْص� ّرِ ا ي�ْعِرْفْش يِتْص� الِّي م�

نِيِسْة هللْا؟  ا تْع�اقِْب ْبِليْس.  6يِتْْله�ى ْبك� بِّْرْش ْويِتْع�اقِْب ِكيْف م� ا يِتْك� اْن ب�اْش م� ا يِْلْزُموْش ْيُكوْن ْجِديْد فِي اإِليم� يْخ م� ا 7ِوالّشِ ْويِْلِزْم يِْشْهدُولُو النَّاْس الِّي م�

لُو ْبِليْس. ّصْ ا ْيِجيبِْش الع�اْر ْلُروُحو ِوْيح� ُهْمْش فِي الك�نِيس�ة ب�اْش م�
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اْم الُخدَّ

اْم.  8 ْبْح الْحر� ا ي�ْطْمعُوْش فِي الّرِ اْب، ْوم� ا ْيك�ثُّْروْش ِمالْشر� اْدقِيْن، ْوم� اد�ا ْيُكونُوا ُمْحت�ْرِميْن، ْوص� ْر 9ِواْلُمدْبِريْن يِْلِزْمُهْم ز� اْفُظوا ْعل�ى الّسِ ويِْلِزْمُهْم ْيح�

ِميْر ط�اِهْر.  اْن ْبض� طُّوا ُمد�ْبِريْن. 10الغ�اِمْض ْمت�اْع اإِليم� ا ْعِليُهْمْش لُوْم ِيتْح� ْل، ْوإِذ�ا ك�اْنُهْم م� بُوُهْم فِي اَألُّوِ ّرْ ْويِْلِزْم تْج�



ان�ة فِي ُكْل ش�ْيء.  11 اُعوا اَأل�م� عُوْش ع�ْرْض النَّاْس، ف�اْيِقيْن ِوْير� ا ْيق�ّطْ اد�ا يِْلِزْمُهْم ْيُكونُوا ُمْحت�ْرِميْن، م� اِحْد فِيُهْم 12ِوْنس�اُهْم ز� ِواْلُمدْبِريْن ال�ِزْم ُكْل و�

فُوا بِالب�اِهي فِي ْوال�ْدُهْم ِوْبيُوتُْهْم  ّرْ ْحد�ة، ويِتْص� ا و� اِجْل ْمر� ة ب�ْرش�ة ْعل�ى 13ْيُكوْن ر� ة ع�اْلي�ة ْوي�ْحِكيْو ْبثِيق�ة ْكبِير� ة بِالب�اِهي ْيِشدُّوا ْبال�ص� الِّي يِْخْدُموا الِخْدم�

ِسيْح ي�ُسوْع. اْن بِالم� اإِليم�

ْر الْعِظيْم السِِّ

نَّى انِّي ْنِجيْك ْعل�ى ْقِريْب.  14 اْب ه�اذ�ا ْونِتْم� ْي، 15نِْكتِْبِلْك الْجو� نِيِسْة هللْا الح� ْف فِي ِبيْت هللْا، الِّي ِهي� ك� ّرِ ْوإِذ�ا ك�اْن ْبِطيْت، ِيْلْزِمْك ت�ْعِرْف ِكيف�اْش تِتْص�

ْق.  ة والسَّاْس ْمت�اْع الح� ى ْعِظيْم: 16العُْرص� ْر الغ�اِمْض ْمت�اْع التَّْقو� ا يُْنُكْر الِّي الّسِ ْد م� تَّى ح� ْوح�

ْد س� هللا ْظُهْر فِي اْلج�

ُروا، وْح ب�ر� الرُّ

الْمال�ْيك�ة ش�اف�اتُو،

ة ِللْشعُوْب، ك�اْن ْبش�ار�

ْن بِيْه الع�ال�ْم إِّمِ

ْجْد تِْرف�ْع. ْو فِي الم�

الُمعَلِِّْميْن الَكذَّابِيْن

ِلْل فِي الْعب�اْد ْوت�ع�اِليْم 1  اْح تْض� اْن، ِوْيت�بّْعُوا أ�ْرو� اْن فِي آِخْر الْزم� ة ن�اْس ب�اْش ي�ْرْجعُوا ْعل�ى اإِليم� ْقتِلِّي ق�اْل الِّي ث�مَّ ة و� اح� ر� لِّْم ْبص� وْح تْك� ِوالرُّ

يط�اْن  اتِْت،  2ِمْن ِعْنْد الّشِ ايِْرُهْم فِْسِدْت ْوم� م� اْكل�ة ْخل�ْقها هللْا ب�اْش 3ْمت�اْع ن�اْس ُمن�اْفِقيْن ك�ذَّابِيْن ض� اْع ْمت�اْع م� اْج ِوْعل�ى أ�ْنو� يِْنِهيْو ْعل�ى الْزو�

ا.  ْق ْويِْحْمدُوْه ْعِليه� نُوا ْوع�ْرفُوا الح� ا يِْلِزْم ُكْل ش�ْيء يِتْْقبِْل بِالشُّْكْر، 4ي�اْكلُوه�ا الِّي اّمْ ة ِيْلِزْم ِتتْْرف�ْض، آم� اج� تَّى ح� اْش ح� ا ث�مَّ ْلقُو هللْا ب�اِهي، م� ُكْل ش�ْيء خ�

ال�ةْ ْيق�دُّْسوْه. 5 اِطْر ْكال�ْم هللْا ِوالصَّ ْعل�ى خ�

4
اْن ْوبِالتَّْعِليْم الْصِحيْح الِّي اتَّبَّْع فِيْه.  6 ي بِْكال�ْم اإِليم� ِسيْح ي�ُسوْع، ِمتْغ�ذِّ اِدْم ب�اِهي ِللم� ة تُْكوْن خ� اي�ا ه�اِذي ِلِإِلْخو� يْت الْوص� ّرِ ْوإِْنِت إِذ�ا و�

إِْبِعْد ْعل�ى 7

ى.  ْب ُروِحْك ْعل�ى التَّْقو� ايِْز ْود�ّرِ اْيد�ة ِوْحك�اي�اْت الْعز� اف�اْت الزَّ اِطْره�ا 8الْخر� ا ُكْل ِخيْر ْعل�ى خ� ى فِيه� اِهي التَّْقو� يَّة ف�اْيد�ة، ر� »إِذ�ا ك�اْن ت�ْدِريْب الْبد�ْن فِيْه ْشو�

ا ِوْمت�اْع الُمْست�ْقبِْل.«  ي�اةْ ْمت�اْع ت�وَّ ْعْد بِالح� ا الو� ْق ب�اْش يِتْْقبِْل الُكلُّو.  9فِيه� اِدْق ْويِْستْح� اِطْرن�ا ِعْنْدن�ا 10ِوالْكال�ْم ه�اذ�ا ص� اُهو ْعل�ى خ� اْهدُوا ْونِتْْعبُوا، ر� إِذ�ا ُكنَّا ْنج�

نُوا. ْص الِّي يِّمْ لِّْص ْمت�اْع النَّاْس الُكْلُهْم، ْوبِاَأل�خ� ْي الِّي ُهو� الُمخ� اْء فِي هللْا الح� ج� ر�

ي بِالشَّْيء ه�اذ�ا ِوتْع�لُّْمو.  11 ّصِ يِْلْزِمْك تْو�
بَّة 12 ْف ِوالْمح� رُّ ا ُكوْن ِمث�اْل ِللُمْؤْمنِيْن فِي الْكال�ْم ِوالتَّص� اْطِرْك ْصِغيْر، آم� ْد ي�ْحْقِرْك ْعل�ى خ� تَّى ح� لِّيْش ح� ا تْخ� م�

ة.  ار� اْن ِوالْطه� تَّى ِليْن ْنِجي.  13ِواإِليم� ْعْظ ِوالتَّْعِليْم ح� اي�ة ِمالْكت�اْب ِوالو� ة 14د�اِوْم ْعل�ى الْقر� ا بِالنُّبُوَّ ْوْهب�ة ْخِذيتْه� اِهي م� ْوْهب�ة الِّي ِعْنِدْك، ر� ْلْش الم� ّمِ ا تْه� م�

طُّوا ْعِليْك الْشيُوْخ ْيِديُهْم.  ْقتِلِّي ح� و�
ْن.  15 ّسِ ا ب�اْش ْيب�اْن ِللنَّاْس الُكْل الِّي إِْنِت ق�اِعْد ِتتْح� ي ُروِحْك ِليه� ْر فِي اَألُُموْر ه�اِذي ْوف�ّضِ ُرْد ب�اِلْك ْعل�ى ُروِحْك 16ف�ّكِ

لِّْص الِّي يِْسْمعُوا فِيْك. لِّْص ُروِحْك ِوتْخ� اْك تْخ� ِوْعل�ى التَّْعِليْم ْمت�اِعْك ْود�اِوْم ْعل�ى الشَّْيء ه�اذ�اك�ا، إِذ�ا ك�اْن ت�ْعِمْل الشَّْيء ه�اذ�اك�ا ر�



ِكيفَاْش تْعَاِمْل الُمْْؤْمنِيْن

ِإِنُّْهْم إِْخْوتِْك،  1  ْف ْمع� الشَّب�اْب ك� ّرِ ا أ�ْنْصُحو بِْسي�اس�ة ك�ِإِنُّو بُوْك، ِواتْص� اِحْد ِمالْشيُوْخ، آم� بِّْخْش و� ا تْو� م�
ا 2 اْت ْمت�اِعْك، آم� ِإِنُّْهْم أُمَّ ايِْز ك� ِوالْعز�

اتِْك. ِإِنُّْهْم ْخو� ة ك� ار� ْف ْمع�اُهْم ْبُكْل ْطه� ّرِ الْبن�اْت اتْص� 5
الْنَساء الِِّي ْرَجاْلُهْم ُموتَى

اْلُهْم ُموت�ى.  3 ْسِمي ْرج� ا ِبالرَّ ْل ِكيف�اْش 4إِْكِرْم الْنس�اء الِّي ُهوم� لِّيُهْم يِتْع�لُّْموا فِي اَألُّوِ ا ِميْت ِعْنْده�ا ْوال�ْد ِوالَّ ْوال�ْد ْوال�ْده�ا، خ� اِجْله� ا ر� ْوإِذ�ا ك�اْن ْمر�

ي هللْا.  ّضِ اُهو الشَّْيء ه�اذ�ا ْير� اْلِديُهْم، ر� اِجْبُهْم ْعل�ى و� ى ِوْيقُوُموا ْبو� اِليُهْم بِالتَّْقو� فُوا ْمع� امَّ ّرْ ا ِعْنْده�اْش 5يِتْص� ْق، ِولِّي ِهي� م� ا ِميْت بِالح� اِجْله� ا الِّي ر� ا الْمر� آم�

اْر.  لِّيلُو ْوتُْطْلبُو ِليْل ِوْنه� بِّي، تْص� اْء فِي ر� ج� اِهي ِعْنْده�ا ر� ا، ر� تَّى 6ْشُكوْن ْيقُوْم بِيه� اِهي ِميت�ة ح� اِوي ر� اء الْشه� اْت ْور� ا ِميْت الِّي ْجر� اِجْله� ا الِّي ر� ا الْمر� ْوآم�

يَّة.  ا ح� ا ْعِليُهْمْش لُوْم.  7إِذ�ا ك�اْنه� ا ب�اْش ْيُكونُوا م� يُهْم ْعل�ى الشَّْيء ه�اذ�اك� ّصِ اْن 8ْنو� اُهو ْنك�ْر فِي اإِليم� ْص ع�ايِْلْة د�اُرو، ر� �ق�اْربُو، ْوبِاَأل�خ� اْش ْبَأ ا يِتْْله� ِولِّي م�

ْوُهو� أ�ْخيِْب ِملِّي ُموْش ُمْؤِمْن.

اِحْد،  9 اِجْل و� ْرةْ ر� لَّى ْعُمْره�ا ِستِّيْن ْسن�ة ْعل�ى اَأل�ق�ْل ْوك�انِْت م� اْلُهْم ُموت�ى إِالَّ إِذ�ا و� ا تِتْق�يِّْدْش فِي الدُّوِسي ْمت�اْع الْنس�اء الِّي ْرج� ا م� ا الِّي 10الْمر� ْويِْشْهدُوْله�

ا. اْت الب�اْهي�ة الُكْله� اج� ْنُكوبِيْن، ْوع�ْمِلْت الح� يِسيْن، ْوع�اْونِْت الم� ة الِقدِّ اْت باإِلْخو� اْينِيَّة، ِوتِْله� يِّْفْت الْبر� بَّاْت ْوال�ْده�ا تُْرْبي�ة ب�اْهي�ة، ْوض� ِهي� ت�ْعِمْل فِي الِخيْر، ِكر�

ُسوا 11 اْو ب�اْش ْيع�ّرْ اُهْم ِكيِْشتْه� اْلُهْم ُموت�ى، ر� ا يِتْق�يّْدُوْش فِي الدُّوِسي ْمت�اْع الْنس�اء الِّي ْرج� الُوا ْصغ�اْر م� از� ا م� اْلُهْم ُموت�ى ِولِّي ُهوم� الْنس�اء الِّي ْرج�

ِسيْح.  ْعْد ْمت�اْعُهْم.  12يِْست�ْغن�اْو ْعل�ى الم� ا ْوف�اْوْش ِبالو� لِّيْو ُمد�انِيْن ِكم� ْل ْمع�اْه، ِوْيو� ا ِزيْد ْعل�ى ه�اذ�اك�ا يِتْع�لُّْموا الْبط�ال�ة 13ْوه�كَّا ي�ْنس�اْو الع�ْهْد ْمت�اْعُهْم اَألُّوِ ْوُهوم�

ُهْمْش.  ا تُْخّصْ اْت م� اج� اْطيِتُْهْم ِوالْكال�ْم فِي ح� اْت الِّي خ� اج� ة بِالح� اد�ا الْحِديْث الف�اِرْغ ِواللَّْهو� ا يِتْع�لُّْموا ز� ْشي�اْن ِمْن د�اْر ْلد�اْر، ِكيْف م� ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش 14ِوالم�

ة،  اج� تَّى ح� ْش ْعِلين�ا ح� ا ْيِشدِّ اْو بِْبيُوتُْهْم ِوالْعدُو م� ُسوا ِوْيِجيبُوا ْوال�ْد ْويِتْْله� الُوا ْصغ�اْر ْيع�ّرْ از� ا م� اْلُهْم ُموت�ى ِولِّي ُهوم� ْص 15ْنِحْب الِّي الْنس�اء الِّي ْرج� ْوبِاَأل�خ�

يط�اْن.  ة ْشُكوْن ِمْنُهْم الِّي ُغْلُطوا ْوت�بّْعُوا الّشِ �قِّْلْش ْعل�ى 16الِّي ث�مَّ ا تْث ا تْع�اِوْنُهْم ْوم� لِّيه� ا، خ� اْيِلتْه� اْلُهْم ُموت�ى فِي ع� ا ُمْؤْمن�ة ِعْنْده�ا ْنس�اء ْرج� ْوإِذ�ا ك�اْن ْمر�

ا ِمْحت�اِجيْن. اْلُهْم ُموت�ى الِّي ُهوم� ْم تْع�اِوْن الْنس�اء الِّي ْرج� الك�نِيس�ة ب�اْش تْن�ّجِ

ْشيُوْخ الَكنِيَسة

ْص الِّي يِتْْعبُوا فِي التَّْبِشيْر ِوالتَّْعِليْم.  17 تِيْن، ْوبِاَأل�خ� ّرْ قُّوا ب�اْش تِْكْرُموُهْم ق�ْد اَألُْخِريْن م� اُهو 18  ِوْشيُوْخ الك�نِيس�ة الِّي يِْخْدُموا فِي ِخْدِمتُْهْم بِالْقد�ا يِْستْح� ر�

ْق أُْجْرتُو.«  دَّاْم يِْستْح� ْقتِلِّي ُهو� يِْدِرْس« ِو »الخ� ة ْعل�ى فُْم الثُّوْر و� ام� ا تُْحطُّْش ْكم� اِدةْ ُزوْز ْشُهوْد 19الْكت�اْب ْيقُوْل: »م� ا تِْقبِْلْش ْشك�اي�ة ْعل�ى ِشيْخ ك�اْن بِْشه� م�

افُوا.  20ِوالَّ ثاْل�ث�ة.  بِّْخُهْم قُدَّاْم النَّاْس الُموُجوِديْن الُكْلُهْم ب�اْش اَألُْخِريْن ْيخ� ا الِّي ي�ْبق�اْو ي�ْعْملُوا الْذنُوْب و� ِسيْح ي�ُسوْع ِوالْمال�ْيك�ة 21آم� اْك قُدَّاْم هللْا ِوالم� جَّ ْونِتْر�

ْل.  ة تِتْْعم� اج� ْر فِي أ�ْي ح� لُو ْعل�ى اآلخ� ْد ِوالَّ تْب�ّجْ تَّى ح� ا تْع�اِمْل ح� اي�ا ه�اِذي ِمْن ِغيْر م� اِحْد 22الُمْخت�اِريْن ب�اْش ت�ْحِفْظ الْوص� ْك ْعل�ى أ�ْي و� ا تِْزِرْبْش ِوتُْحْط يِدِّ م�

لّي ُروِحْك ط�اِهْر. ا تُْكونِْش ْشِريْك فِي ْذنُوْب ِغيِرْك، ْوخ� ْوم�

اْض الِّي ِعْنِدْك. 23 ْعْدتِْك ِواَأل�ْمر� اِطْر م� اْب ْعل�ى خ� يَّة ْشر� ا اْشُرْب ْشو� اء آك�اُهو، آم� ا ع�اِدْش ِماليُوْم تُْشُرْب الم� م�
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اْسبُوا.  24 ا يِتْح� ا تُْظُهْر الِّي ب�ْعْد م� ة ْشُكوْن ْذنُوْبُهْم م� اْسبُوا، ْوث�مَّ ا يِتْح� ة ْقب�ْل م� اْضح� ة ن�اْس ْذنُوْبُهْم و�  25ث�مَّ
اد�ا تْب�اْن الِّي ِهي� ة ز� اْلح� اْل الصَّ ِواَأل�ْعم�

ة ُموْش ُمْمِكْن ت�ْبق�ى ْمُخبّْي�ة. اْضح� ا ِهيْش و� اْل الِّي م� تَّى اَأل�ْعم� ة، ْوح� اْضح� و�

العَبِيْد

ا ي�ْكِفْر ْبِإِْسْم هللْا ْوبِالتَّْعِليْم ْمت�اْعن�ا. 1  ْد م� تَّى ح� قُّوا ب�اْش يِْحت�ْرُموُهْم، ب�اْش ح� بِيْد الُكْلُهْم يِْلِزْمُهْم ي�ْعْرفُوا الِّي اَأل�ْسي�اْد ْمت�اْعُهْم يِْستْح� ا ع� الِّي ُهوم�

اِطْر الِّي ق�اْعِديْن يِْستْف�ادُوا 2 ا يِْلِزْمُهْم يِْخْدُموُهْم أ�ْكثِْر ْعل�ى خ� ة، آم� اِطْرُهْم إِْخو� ا ي�ْحْقُروُهْمْش ْعل�ى خ� ْوإِذ�ا ك�اْن اَأل�ْسي�اْد ْمت�اْعُهْم ُمْؤْمنِيْن، م�

ا ُمْؤْمنِيْن ْوأ�ْحب�اْب. ة ْمت�اْعُهْم ُهوم� ِمالِخْدم�

6
التَّْعِليْم البَاِطْل ِوالْغنَى الْصِحيْح

ي بِيْه  ّصِ لُّْمو ْوو� ِسيْح، ِوالتَّْعِليْم 3الشَّْيء ه�اذ�ا ع� بّْن�ا ي�ُسوْع الم� اِلْف الْكال�ْم الْصِحيْح، ْكال�ْم ر� ة ه�اِذي ْوخ� اج� ى ِغيْر الح� ة أُْخر� اج� لِّْم ح� اِحْد ع� ْوإِذ�ا ك�اْن و�

ى،  تَّى ش�ْيء، ْيُموْت ْعل�ى النِّق�اْش ِوالْعن�اْد الِّي ْيِجي ِمنُّو الُحْسْد ِوالفُْرق�ة ِوالسَّبَّاْن ْوُسوْء الظَّْن 4الِّي يُْصلُْح ِللتَّْقو� بُّْر ْوُموْش ف�اِهْم ح� اْه التَّك� اِجْل ْعم� اُهو ر� ر�

ى ب�اْب ْمت�اْع ِرْبْح.  5 دُّوا التَّْقو� ْق ْور� يّْعُوا الح� ا ب�ْرش�ة ِرْبْح اذ�ا ك�اْن ْمع�اه�ا الق�ن�اع�ة،  6ِوالع�ْرْك بِيْن ن�اْس ْعقُوْلُهْم فِْسِدْت ْوض� ى فِيه� ا ِجين�اْش 7إِي ْنع�ْم، التَّْقو� م�

ة.  اج� ا ِوْمع�ان�ا ح� ُموْش نُْخْرُجوا ِمْنه� ا انَّّجْ ة، ْوم� اج� يْن ح� ْني�ا ه�اّزِ ا ِنْلْبُسوا.  8ِللدِّ ا ن�اْكلُوا ْوم� بُوا 9يِْكِفين�ا إِنَّا ِعْنْدن�ا م� ّرْ اُهْم يِتْج� ُجوا ْعل�ى الْغن�ى ر� ا الِّي ْيل�ّوْ آم�

ْحد�ة.  ة و� رَّ ُروا ْويِتِْهْلُكوا م� لِّي النَّاْس يِدَّّمْ اِوي ع�ْمي�ة تُْضْر ِولِّي ِهي� تْخ� بِّْة الْفلُوْس أ�ْصْل الْشُروْر 10ْويُْحْصلُوا فِي الِمْند�اْف ْوفِي ب�ْرش�ة ْشه� اِهي ْمح� ر�

اْحُهْم. ايِْع ِلْرو� ب�بُوا ب�ْرش�ة ْوج� اْن ْوس� ا ْوبِْعدُوا ْعل�ى اإِليم� ة ن�اْس ْست�ْسْلُموْله� ا، ْوث�مَّ الُكْله�

الِجَهاْد البَاِهي

يب�ة.  11 ْبْر ِوالّطِ بَّة ِوالصَّ اْن ِوالْمح� ى ِواإِليم� اء البِْر ِوالتَّْقو� نِّْب الشَّْيء ه�اذ�ا الُكلُّو. ْوأ�ْسع�ى ْور� اِجْل الِّي ْيِحبُّو هللْا، تْج� ا إِْنِت ي�ا الرَّ اْن 12آم� اِهْد فِي اإِليم� ْوج�

اد�ة ب�اْهي�ة فِي ْحُضوْر ب�ْرش�ة ْشُهوْد.  ا ْشه� ا ِوْشِهْدتِْله� ي�اةْ اَأل�ب�ِديَّة الِّي هللْا ْدع�اْك ِليه� اْد ب�اِهي ْوإِْربِْح الح� يْك قُدَّاْم هللْا الِّي يِْحيِي ُكْل ش�ْيء ْوقُدَّاْم 13ِجه� ّصِ ِوْنو�

اد�ة قُدَّاْم بِيال�ُطْس البُْنِطي،  ِسيْح ي�ُسوْع الِّي ْشِهْد أ�ْحِسْن ْشه� تَّى ِليْن ْيِجي اليُوْم الِّي 14الم� ا ْعِليْكْش لُوْم ح� افِْظ ْعل�ى الْوِصيَّة ط�اِهْر ِمالِعيْب ْوم� إِنِّْك تْح�

ِسيْح.  بّْن�ا ي�ُسوْع الم� ْقتُو. 15يُْظُهْر فِيْه ر� ْوُهو� ب�اْش يُْظُهْر فِي و�

ْك، الُمب�ار�

ْب اَأل�ْرب�اْب، ِلْك الُملُوْك ْور� م�

اِلْد، 16 ْحدُو الِّي خ� ُهو� و�

ْبْش، ا يِتْْقر� يُْسُكْن فِي النُّوْر الِّي م�

ا ش�افُو ْوُموْش ب�اْش ْيُشوفُو، تَّى ب�ش�ْر م� ح�

ة ِلَأل�ب�ْد. آِميْن. ة ِوالقُوَّ ام� ِليْه الك�ر�



لُوا ْعل�ى هللْا الِّي يِْرِزْقن�ا 17 ّكْ ا يِتْو� ا ْيدُوِمْش، آم� لُوْش ْعل�ى الْغن�ى الِّي م� ا ْيع�ّمْ بُّْروْش ْوم� ا ِيتْك� ْني�ا ه�اِذي ب�اْش م� ي النَّاْس الغُْني�ا فِي الدِّ ّصِ ْويِْلْزِمْك تْو�

اْت الِّي نِتْن�عُّْموا بِيُهْم الُكْلُهْم،  اج� لِّيْو ِغيْرُهْم ْيش�اْرُكوُهْم فِي 18بِالح� ة، ْوي�ْعْملُوا الِخيْر ب�ْرش�ة ِوْيخ� اْلح� اْل الصَّ ْوب�اْش ي�ْعْملُوا الِخيْر ِوْيُكونُوا ُغْني�ا بِاَأل�ْعم�

اْت ْمت�اْعُهْم.  ي�اةْ اَأل�ب�ِديَّة. 19الِخير� ْنْز ِكيْف س�اْس ِللُمْست�ْقب�ْل، وي�اْخذُوا الح� اْحُهْم ك� ْوه�كَّا يِْكْنُزوا ِلْرو�

اِشي فِي ب�اْلُهْم الِّي ُهو� ِعْلْم،  20 ايِْد الِّي النَّاْس م� ان�ة ْوإِْبِعْد ْعل�ى الْكال�ْم الف�اِرْغ ِوالنِّق�اْش الزَّ ِوالنَّاْس الِّي ت�بّْعُوْه ب�ْعدُوا ْعل�ى 21ي�ا تِيُموث�اُوْس، اْحِفْظ اَأل�م�

اْن. اإِليم�

نِْعِمْة هللْا ْمع�اْك.


