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ِرَساِلْة بُوِلْس الثَّاْنيَة ْلتِيُموثَاُوْس
 بعد الميالد وفيها برشة نصايح لتيموثاوس الّي يخدم معاه ويعاون فيه وهو أصغر منّو. أهم67 و66الّرسالة هاذي تكتبت َما بين عام 

موضوع هو الّصبر. نصح تيموثاوس وشّجعو إنّو يكّمل يشهد ليسوع المسيح بأمانة، يثبت في التّعليم الصحيح متاع البشارة والعهد القديم، ويقوم
بواجبو بوصفو معلّم ومبّشر، ومع هاذا الكل يتحّمل العذاب والمعارضة. نبّه تيموثاوس باألخص مالخطر متاع الدخول في »النّقاشات الخايبة

والجاهلة« الّي َما تنفعش، آما ادّّمر النّاس الِّي يسمعوها. في هاذا الكل، بولس يذّكر تيموثاوس بحياتو هو والهدف متاعو وإيمانو وصبرو ومحبّتو
وشدّانو صحيح وعذابو في وقت الّضيق.

تَِحيَّة

ْلِوْلِدي ِتيُموثَاُوْس الِّي ْنِحبُّو: 2ِمْن بُولُْس َرُسوْل الَمِسيْح يَُسوْع ْبَمِشيِئِْة هللْا، ِكيْف َما َجا فِي الَوْعْد بِالَحيَاةْ الِّي ِهَي فِي الَمِسيْح يَُسوْع،  1 

ْحَمة ِوالسَّالَْم ْعِليْك ِمْن هللْا اآلْب ْوِمالَمِسيْح يَُسوْع َربّْنَا. النِّْعَمة ِوالرَّ 1
َحْمْد ْوتَْشِجيْع

ْر فِيْك ِديَما فِي ْصالَتِي ِليْل ِوْنَهاْر.  3 ْر ْدُموِعْك نِْستَاِحْج بَاْش 4نِْحِمْد هللْا الِّي نِْعبِْد فِيْه ْبَضِميْر َطاِهْر ِكيْف َما ِعْبدُوْه ْجدُوِدي، ْوآنَا ِنتْذَّكِ ِكي نِتْذَّكِ

ْك أَْفنِيِكي، ْوآنَا َواثِْق الِّي ُهَو يُْسُكْن فِي 5ْنُشوفِْك أَْكثِْر بَاْش ِنتْْملَى ِبالفَْرَحة.  اِدْق الِّي َكاْن يُْسُكْن فِي قَْلْب ِجدَّاْك لُوِئِيْس ْوقَْلْب أُّمِ ْر إِيَمانِْك الصَّ ْونِتْذَّكِ

يْت ْعِليْك ْيدَيَّا.  6قَْلبِْك إِْنِت َزادَا.  ْل الَمْوْهبَة الِّي ْعَطاَهاِلْك هللْا َوْقتِلِّي َحّطِ َراُهو هللْا َما ْعَطانَاْش ُروْح الُخوْف، آَما 7َهاذَاَكا ْعالَْش انَّْبِهْك بَاْش تَْشعِّ

ة ِوالْمَحبَّة ِوالتََّحكُّْم فِي النَّْفْس.  االَ َما تَْحِشْمْش ْبِإِنِّْك تِْشِهْد ْلَربّْنَا ْوَما تَْحِشْمْش بِيَّا آنَا الَمْربُوْط ْعلَى َخاْطُرو، ْوَشاِرْك فِي الْوَجايِْع 8ْعَطانَا ُروْح القُوَّ إِمَّ

ْل ْعلَى قُْدِرةْ هللْا  ْط ْبنِْعْمتُو الِّي ْعَطاَهاْلنَا فِي 9ْعلَى َخاِطْر اِإِلْنِجيْل ِوتَْوّكِ الِّي َخلِّْصنَا ِوْدَعانَا دَْعَوة ُمقَدَّْسة، ُموْش ْبفَْضْل أَْعَماْلنَا، آَما ِكيْف َما َخّطِ

ْنيَا،  ْل الدِّ ْر الَحيَاةْ ِوالُخلُوْد بِاِإِلْنِجيْل  10الَمِسيْح يَُسوْع ِمْن أَّوِ ا ِكْظُهْر الُمَخلِّْص ْمتَاْعنَا الَمِسيْح يَُسوْع الِّي ْقَضى ْعلَى الُموْت ْونَوَّ الِّي 11ِوْكِشْفَهاْلنَا تَوَّ

ْر ْوَرُسوْل ْوُمعَلِّْم،  يْت ُمبَّشِ ْلْت ْونَاثِْق الِّي ُهَو قَاِدْر بَاْش 12ْعلَى َخاْطُرو آنَا تَْحّطِ ْل التْعَْب ْوَما نِْحِشْمْش، ْعلَى َخاِطْرنِي نَْعِرْف ْعلَى ْشُكوْن تَْوّكِ ْونِتَْحّمِ

نِّي ْعِليْه َحتَّى ْيِجي الْنَهاْر َهاذَاَكا.  االَ أَْعِمْل بِالْكالَْم الْصِحيْح الِّي ْسَمْعتُو ِمنِّي، ْوإِثْبِْت فِي اِإِليَماْن ِوالْمَحبَّة الِّي فِي الَمِسيْح 13يَْحِفْظ الشَّْيء الِّي اّمِ إِمَّ

وْح القُدُْس الِّي يُْسُكْن فِينَا. 14يَُسوْع.  اْلَحة ْبعُوْن الرُّ اْحِفْظ األََمانَة الصَّ

إِْنِت تَْعِرْف إِنُّو الِّي فِي أَِسيَّة الُكْلُهْم بِْعدُوا ْعِليَّا، ْوِمْنُهْم فِيَجلُّْس ْوَهْرُموِجينِيْس.  15
ْعنِي بَْرَشة ْوَما 16 هللْا ْيبَاِرْك بِيْت أُونِيِسفُوُرْس ْعلَى َخاْطُرو َشجَّ

ْج ْعِليَّا بَْعْد َما ْوُصْل ْلُروَما َحتَّى ِليْن ْلقَانِي.  17ْحِشْمْش بِالْسالَِسْل ْمتَاِعي،  ْب ْنَهاِرْت الِّي 18آَما ْبدَا ْيلَّوِ ْحَمة ِمْن ِعْنْد الرَّ ْب ِيْنِعْم ْعِليْه بَاْش يَْلقَى الرَّ الرَّ

يَْرَجْع! ْوإِْنِت تَْعِرْف ِبالْقدَا قَدَّاْش ْخِدْمنِي َوْقتِلِّي آنَا فِي أَفَُسْس.

اِلْح ْمتَاْع الَمِسيْح الُجْنِدي الصَّ

ْوإِْنِت يَا ِوْلِدي، ُكوْن ْقِوي بِالنِّْعَمة الِّي فِي الَمِسيْح يَُسوْع،  1 
ْوأَْعِطي الِّي ْسَمْعتُو ِمنِّي بِْحُضوْر بَْرَشة ْشُهوْد أََمانَة ْلنَاْس أَُمنَاْء ْيُكونُوا 2

ْبْر ْعلَى الْوَجايِْع ِكيْف ُجْنِدي َصاِلْح ِللَمِسيْح يَُسوْع.  3قَاْدِريْن بَاْش ْيعَلُّْموا ِغيْرُهْم.  َراُهو الُجْنِدي َما يِْشِغْلْش ُروُحو 4َشاِرْك فِي الصَّ

ي القَايِْد ْمتَاُعو.  يَاَضة َما يِْربِْح الَجاْيَزة َكاْن ِكيَْلِعْب بِالقَانُوْن.  5ْبأُُموْر النَّاْس إِذَا َكاْن ْيِحْب ْيَرّضِ والفاَلَّْح الِّي يِتِْعْب يِْلْزُمو ْيُكوْن 6ِولِّي يَْلِعْب فِي الّرِ

ْل َواِحْد يَاُخْذ بَايُو ِمالغَلَّة.  ْب ْيُردُّْك قَاِدْر بَاْش تِْفِهْم ُكْل َشْيء. 7أَّوِ إِْفِهْم الشَّْيء الِّي ْنقُوْل فِيْه ِليْك، ِوالرَّ

2



يِّْة دَاُوْد، ْوَراِهي ِهَي الْبَشاَرة الِّي ْنَخبِّْر بِيَها  8 ْر يَُسوْع الَمِسيْح الِّي قَاْم ِمْن بِيْن الُموتَى ْوَكاْن ِمْن ذُّرِ ِوْنقَاِسي فِي الْوَجايِْع ْعلَى َخاِطْرَها َحتَّى 9ِواتْذَّكِ

ْل فِي ُكْل َشْيء ْعلَى َخاِطْر الِّي ْختَاْرُهْم هللْا، بَاْش ُهوَما َزادَا 10ِليْن تِْربَّطْ بِالْسالَِسْل ِكيْف الُمْجِرْم. آَما ْكالَْم هللْا َما يِتْْربَْطْش.  َهاذَاَكا ْعالَْش نِتَْحّمِ

ْصدَْق الِّي قَاْل الِّي: 11يَاْخذُوا الَخالَْص الِّي فِي الَمِسيْح يَُسوْع ْمَع الَمْجْد الِّي ْيدُوْم ِلَألَبَْد. 

اذَا َكاْن ُمتْنَا ْمعَاْه

بَاْش نَْحيَاْو ْمعَاْه

ْوإِذَا َكاْن ْصبَْرنَا 12

بَاْش نُْحْكُموا ْمعَاْه

ْوإِذَا َكاْن ْنَكْرنَاْه

بَاْش يُْنُكْرنَا

ْوإِذَا َكاْن ُخنَّاْه 13

بَاْش يَْحِفْظ األََمانَة

َراُهو َما يُْنُكْرْش ُروُحو.

الَخاِدْم الِِّي ِيْقْبلُو هللْا

ْر الِّي يِْسْمعُوَها.  14 ْم قُدَّاْم هللْا بَاْش َما يُْدْخلُوْش فِي النِّقَاَشاْت الِّي َما فِيَهاْش فَاْيدَة، ْوَما تُْصلُْح َكاْن بَاْش ادَّّمِ ْرُهْم بِالشَّْيء َهاذَاَكا ْونَبِّهُّ ْوأَْسعَى 15ذَّكِ

ِوتَْجنِّْب النِّقَاْش الفَاِرْغ ِوالفَاِسْد، َراُهو 16بَاْش تُْكوْن َراِجْل َمْقبُوْل ِعْنْد هللْا ْوَخاِدْم َما يِْحِشْمْش بِالِخْدَمة ْمتَاُعو ِوتُْكوْن ُمْستَِقيْم َوْقتِلِّي تْعَلِّْم ِكْلِمْة الَحْق. 

الِّي بِْعدُوا ْعلَى الَحْق َوْقتِلِّي قَالُوا الِّي الْقيَاَمة 18ِوْكالَْمُهْم يِتْنَقِّْل ِكيْف الْبَرْص، ْوِمْنُهْم ِهيِمينَايُْس ْوفِيِليتُْس،  17ْيَخلِّي النَّاْس يِْبْعدُوا ْعلَى َربِّي أَْكثِْر، 

دُوا إِيَماْن ْجَماَعة ِمالنَّاْس.  ْب يَْعِرْف النَّاْس 19  َجاْت، ْوَهكَّا فَّسْ آَما السَّاْس الْصِحيْح الِّي َحطُّو هللْا َراُهو َماَزاْل ثَابِْت وَمْحُطوَطة ْعِليْه الِكْلَمة »َراُهو الرَّ

ْب يِْلْزُمو يِتَْجنِّْب الشَّْر.« الِّي تَاْبِعينُو« ِو »الِّي يُْذُكْر إِْسْم الرَّ

ة ِمنُّو الِّي نِْستَْعْملُوْه فِي َحاَجاْت ِعْنْدَها قِيَمة ْوِمنُّو الِّي 20 يْن، ثَمَّ ة َزادَا ِماللُّوْح ِوالّطِ ة، ِكيَما ثَمَّ ة َماُعوْن ِمْن ْذَهْب ْوفِضَّ ْوفِي الدَّاْر الْكبِيَرة ثَمَّ

ْر ُروُحو ِمالْشُروْر َهاِذي الُكْلَها، ْيَولِّي َماُعوْن َعْندُو قِيَمة ْوُمقَدَّْس ْونَافِْع ْلِسيدُو، ُمْستْعَْد بَاْش يَْعِمْل األَْعَماْل 21نِْستَْعْملُوْه فِي َحاَجاْت فَاْرَغة.  الِّي ْيَطّهِ

اْلَحة.  ْب ْبقَْلْب َطاِهْر.  22الصَّ ْوإِْبِعْد ْعلَى الْحَكايَاْت ْمتَاْع 23تَْجنِّْب الْشَهاِوي ْمتَاْع الشَّبَاْب ْوأَْسعَى ِللبِْر ِواِإِليَماْن ِوالْمَحبَّة ِوالسَّالَْم ْمَع الِّي يِْدِعيْو فِي الرَّ

اْل، ْعلَى َخاِطْرَها تَْعِمْل العَْرْك ِكيْف َما تَْعِرْف.  ْب َما يِْلْزُموْش يَْعِمْل العَْرْك، آَما يِْلْزُمو ْيَسايِْس النَّاْس الُكْلُهْم، ِوْيُكوْن 24الْبَهاِليْل ِوالُجهَّ ْوَخاِدْم الرَّ

ْب الِّي ْيِجيْو ِضدُّوا، بَاِلْكِشي هللْا يِْهِديُهْم ِللتَّْوبَة ْويَْعْرفُوا الَحْق،  25ِمْستَْحْق بَاْش ْيعَلِّْم ْبَصْبْر،  ْويَْرْجعُوا ِلْعقُوالَتُْهْم ِكيِْفْلتُوا ِمالِمْندَاْف 26َطيِّْب َوْقتِلِّي ْيأَدِّ

ْمتَاْع ْبِليْس الِّي اطَّْرِشْق ْعِليُهْم ْوَخالَُّهْم يِْسْمعُوا ْكالَُمو.
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الْنَهاَراْت اِإِلْخَرانِيْن

ْيُكونُوا فِيها النَّاْس أَنَانِيِّيْن، ْيِحبُّوا الْفلُوْس، ِمتَْكبِّْريْن، يِتْفُوْخُروا، 2ْوأَْعِرْف الِّي بَاْش تِْجي أَْوقَاْت ْصِعيبَة فِي الْنَهاَراْت اِإِلْخَرانِيْن،  1 

ِشيْن، 3ْيِسبُّوا، َما ْيِطيعُوْش َواْلِديُهْم، نَاْكِريْن ِللْجِميْل، ُمْغَشاِشيْن،  ِريْن، ِمتَْوّحْ عُوا َعْرْض النَّاْس، ِمتَْهّوْ الَ ِعْنْدُهْم إِْنَسانِيَّة ْوالَ َعْهْد، ْيقَّطْ

ة 5َخاْينِيْن، ْمَسيّْبِيْن، ْعَماُهْم التََّكبُّْر، ْيِحبُّو االْشَهاِوي ْوَما ْيِحبُّوْش هللا،  4أَْعدَاْء ِللِخيْر،  يْن ْصِحيْح فِي الَمَظاِهْر ْمتَاْع التَّْقَوى ْوَما ْيِحبُّوْش القُوَّ َشادِّ

االَ إِْبِعْد ْعلَى النَّاْس َهاذُْم.  وا ْنَساء ْضعَاْف ْوِمْليَانِيْن بِالْذنُوْب ِوْيتَبّْعُوا فِي الْشَهاِوي الُكْلَها،  6ْمتَاْعَها. إِمَّ ة ْشُكوْن ِمْنُهْم يُْدْخلُوا ِللْديَاْر ِوْيغُرُّ ِديَما 7ْوثَمَّ

ُموا يَْعْرفُوا الَحْق.  ْوِكيْف َما يَنِّيْس ْويَْمْبِريْس َجاْو ِضْد ُموَسى، النَّاْس َهاذُوَما َزادَا بَاْش ْيِجيْو ِضْد الَحْق. َراُهْم نَاْس 8  يِتْعَلُّْموا ِوْعُمْرُهْم َما ْينَّجْ

آَما َما ُهْمْش بَاْش يُوْصلُوا ْلَحتَّى َشْيء ْعلَى َخاِطْر الَجْهْل ْمتَاْعُهْم بَاْش يِتْْكِشْف قُدَّاْم النَّاْس الُكْلُهْم ِكيْف َما 9ْعقُوْلُهْم فَاْسدَة ْوَما يُْصْلُحوْش ِلِإِليَماْن، 

تِْكِشْف الَجْهْل ْمتَاْع ِينِّيْس ْويِْمْبِريْس.

3

ْوَصايَا

ْلْت اِإِلْضِطَهاْد 11آَما إِْنِت َراْك تَبَّْعتْنِي فِي الشَّْيء الِّي ْنعَلِّْم فِيْه ْوِسيْرتِي ْوقَْصِدي ْوإِيَمانِي ْوَصْبِري ِوْمَحبّْتِي ْوَشدَّانِي ْصِحيْح  10 ْوِكيفَاْش تَْحّمِ

ْب َمنَّْعنِي ِمْنَها الُكْلَها.  َراُهو ُكْل ِمْن ْيِحْب ْيِعيْش فِي الَمِسيْح 12ِوالْعذَاْب ِولِّي َصاْرِلي فِي أَْنَطاْكيَة ْوإِيقُوْنيَة ْوِلْستَْرة. ْوقَدَّاْش َعانِيْت ِمالْعذَاْب. آَما الرَّ

ْب.  ُهْم ْيِزيْد ْوُهوَما يِْخْدُعوا ْويِتِْخْدُعوا.  13يَُسوْع ِعيِشْة التَّْقَوى الَْزُمو يِتْعَذِّ اِليْن َراُهْم َشّرْ االَ إِْنِت إِثْبِْت فِي الشَّْيء الِّي تْعَلِّْمتُو 14آَما األَْشَراْر ِوالدَّجَّ إِمَّ

ْد ِمنُّو ْوإِْنِت َعاِرْف ِمْن ِعْنْد ْشُكوْن ْخِذيتُو.  َراْك ِملِّي ُكْنْت ْصِغيْر تَْعِرْف الْكتُْب الُمقَدَّْسة القَاْدَرة بَاْش تَْعِطيْك الِحْكَمة الِّي تِْهِدي ِللَخالَْص فِي 15ْوِمتْأَّكِ

ْب فِي البِْر،  16اِإِليَماْن بِالَمِسيْح يَُسوْع.  اِجْل ْمتَاْع هللْا ْيُكوْن َكاِمْل 17َراُهو الْكتَاْب الُكلُّو ْوَحى بِيْه هللْا، َصاِلْح بَاْش ْيعَلِّْم ِوْيَوبِّْخ ِوْيَصلِّْح ِوْيأَدِّ بَاْش الرَّ

اْلَحة الُكْلَها. ْوُمْستْعَْد بَاْش يَْعِمْل األَْعَماْل الصَّ

اْك قُدَّاْم هللْا ِوالَمِسيْح يَُسوْع الِّي بَاْش يُْحُكْم ْعلَى الَحيِّيْن ِوالُموتَى َوْقتِلِّي يُْظُهْر ِوتِْجي َمْمِلْكتُو  1  ْر بِْكالَْم هللْا ِوتِْشْد ْصِحيْح 2نِتَْرجَّ إِنِّْك تْبَّشِ

َراُهو بَاْش ْيِجي َوْقْت النَّاْس 3فِي إِنِّْك تَْخبِّْر بِيْه فِي َوْقتُو ْوفِي ِغيْر َوْقتُو، ْوإِنِّْك تَْوبِّْخ ْوتَْقنِْع ْوتُوِعْظ ْوإِْنِت تْعَلِّْم ْبُكْل َما ِعْنِدْك ِمْن َصْبْر. 

عُوُهْم الشَّْيء الِّي يِْعِجْبُهْم،  ْويِْبْعدُوا ْعلَى َسْمعَاْن الَحْق ْويِْسْمعُوا 4َما َعاِدْش ْيِحبُّو التَّْعِليْم الْصِحيْح، آَما ْيتَبّْعُوا الْشَهاِوي ْمتَاْعُهْم ِوْيُحطُّوا ُمعَلِّْميْن ْيَسّمْ

ْل الِخْدَمة ْمتَاِعْك. 5الْخَرافَاْت.  ْر، ْو َكّمِ ْل الْوَجايِْع ْوأَْعِمْل الِخْدَمة ْمتَاْع الُمبَّشِ االَ إِْنِت ُكوْن ِديَما فَايِْق، ِواتَْحّمِ إِمَّ

4
َها يِْجِري ْوَساْعتِي قُْربِْت.  6 بَاْق ْوَحافِْظْت ْعلَى اِإِليَماْن،  7آَما آنَا َرانِي ْذبِيَحة قَاِعْد دَّمْ ْمْت الّسِ ا يِْستَنَّى فِيَّ تَاْج البِْر الِّي 8َجاِهْدْت بِالبَاِهي ْوتَّمِ ْوتَوَّ

ْب الِّي ُهَو القَاِضي العَاِدْل، ُموْش آنَا َوْحِدي، آَما َزادَا الِّي ِمْشتَاقِيْن للْنَهاْر الِّي بَاْش يُْظُهْر فِيْه. بَاْش ْيَجاِزينِي بِيْه الرَّ

ْوَصايَا ِإِْخَرانِيَّة

إِيَجاِلي فِيَسْع،  9
ْنيَا َهاِذي ْوَسافِْر ِلتَْسالُونِيِكي، ِوْكِريْسِكيْس َسافِْر ْلغاَلَْطيَة ْوتِيُطْس ْلدَْلَماْطيَة،  10 ْولُوقَا َوْحدُو ْبقَى 11َراُهو ِديَماْس َخالَّنَا ْوَحْب الدِّ

ْب.  َوْقتِلِّي تِْجي ِجيْب ْمعَاْك َكبُّوِطي الِّي 13آَما تِيِخيُكْس َرانِي ْبعَثْتُو أْلَفَُسْس.  12ْمعَايَا. ِهْز َمْرقُْس ْوِجيْبُهوِلي ْعلَى َخاْطُرو ْيِفيْدنِي بَْرَشة فِي ِخْدِمْة الرَّ

ْلْد. َخلِّيتُو فِي تَُرَواْس ِعْنْد َكاْربِْس، ْوِجيْب الْكتُْب َزادَا، ْوبِاألََخْص الْوَراْق الِّي ِمالّجِ
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ْب بَاْش ْيَحاْسبُو ْعلَى ْعَماْيلُو.  14 اْس ْعَمْل ْمعَايَا الَخايِْب بَْرَشة، ِوالرَّ إِْنِت َزادَا ُرْد بَاِلْك ِمنُّو ْعلَى َخاِطْر َجا ِضْد ْكالَْمنَا بَْرَشة. 15اْسَكْندَْر النَّحَّ

ة، آَما الُكْلُهْم َخالَّْونِي. إِْن َشاْء هللْا َربِّي َما ْيَحاِسْبُهْمْش!  16 ْل َمرَّ ْب ْوقُْف ْمعَايَا 17َحتَّى َحْد َما ْوقُْف ْمعَايَا َوْقتِلِّي دَافِْعْت ْعلَى ُروِحي فِي أَّوِ آَما الرَّ

يْد،  ْمْت ْنَخبِّْر بِالدَّْعَوة بَاْش الْشعُوْب الُكْلُهْم يِْسْمعُوا، ِوْمنَْعْت ِمْن فُْم الّصِ انِي ْونَّجِ ينِي ِمْن ُكْل َشْر ْويَْحِفْظنِي ْلَمْمِلْكْة الْسَماَواْت 18ْوقَوَّ ْب بَاْش ْينَّجِ ِوالرَّ

ْمتَاُعو. الَمْجْد ِليْه ِلَألَبَْد. آِميْن.

َسالَْم ْوُدَعاْء

أََرْسُطوْس ْبقَى فِي ُكوِرْنثُوْس، آَما تُُروفِيُمْس َرانِي َخلِّيتُو فِي ِميِليتُْس ْعلَى َخاْطُرو 20َسلِّْم ْعلَى ْبِرْسِكلَّة ْوأَِكيالَ ِوْعلَى َعايِْلْة أُونِيِسفُوُرْس.  19

إِيَجانِي فِيَسْع ْقبَْل الْشتَاء. 21ْمِريْض. 

ْب ْيُكوْن ْمَع ُروِحْك. 22ْيَسلِّْم ْعِليْك أُوبُولُْس َوبُوِديْس َوِلينُْس َوْكلُوْديَة ِواِإِلْخَوة الُكْلُهْم.  الرَّ

النِّْعَمة ْمعَاُكْم.


