
 تيموثاوس االوليسالة ر

 جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المقدس  1 من  1 صفحة 

 1االصحاح  

 .بُولُُس، َرُسوُل يَُسوَع اْلَمِسيحِ، بَِحَسِب أَْمِر هللاِ ُمَخل ِِصنَا، َوَرب ِنَا َيُسوَع اْلَمِسيحِ، َرَجائِنَا 1

ِريحِ فِي  2  .اإِليَماِن: نِْعَمةٌ َوَرْحَمةٌ َوَسالٌَم ِمَن هللاِ أَبِينَا َواْلَمِسيحِ يَُسوَع َرب ِنَاإِلَى تِيُموثَاُوَس، االْبِن الصَّ

 ،ْن الَ يُعَل ُِموا تَْعِليًما خَخرَ َكَما َطلَْبُت إِلَْيَك أَْن تَْمُكَث فِي أَفَُسَس، إِْذ ُكْنُت أَنَا ذَاِهبًا إِلَى َمِكُدونِيَّةَ، ِلَكْي تُوِصَي قَْوًما أَ  3

 .انِ َوالَ يُْصغُوا إِلَى ُخَرافَاٍت َوأَْنَساٍب الَ َحدَّ لََها، تَُسب ُِب ُمبَاَحثَاٍت ُدوَن بُْنيَاِن هللاِ الَِّذي فِي اإِليمَ  4

ا َغايَةُ اْلَوِصيَِّة فَِهَي اْلَمَحبَّةُ ِمْن قَْلٍب َطاِهٍر، َوَضِميٍر َصاِلحٍ، َوإِيَماٍن باِلَ ِريَاءٍ  5  .َوأَمَّ

 .ُموُر الَّتِي إِْذ َااَ  قَْوٌم َنْنَها، اْنَحَرفُوا إِلَى َكالٍَم بَاِطلالُ  6

ُرونَهُ  7  .يُِريُدوَن أَْن يَُكونُوا ُمعَل ِِمي النَّاُموِس، َوُهْم الَ يَْفَهُموَن َما يَقُولُوَن، َوالَ َما يُقَر ِ

 .َحٌد يَْستَْعِملُهُ نَاُموِسيًّاَولِكنَّنَا نَْعلَُم أَنَّ النَّاُموَس َصاِلٌح، إِْن َكاَن أَ  8

اِر َواْلُخَطاةِ، لِ  9 ِديَن، ِلْلفُجَّ ، بَْل ِلألَثََمِة َواْلُمتََمر ِ َهاِت، ِلقَاتِِلي َناِلًما هذَا: أَنَّ النَّاُموَس لَْم يُوَضْع ِلْلبَار ِ لدَّنِِسيَن َواْلُمْستَبِيِحيَن، ِلقَاتِِلي اآلبَاِء َوقَاتِِلي الُمَّ
 اِس،النَّ 

نَاةِ، ِلُمَضاِجِعي الذُُّكوِر، ِلَساِرقِي النَّاِس، ِلْلَكذَّابِيَن، ِلْلَحانِثِيَن، َوإِْن َكاَن َشْيٌء خَخُر يُقَاوِ  10 ِحيَح،ِللاُّ  ُم التَّْعِليَم الصَّ

 .َحَسَب إِْنِجيِل َمْجِد هللاِ اْلُمبَاَرِك الَِّذي اْؤتُِمْنُت أَنَا َنلَْيهِ  11

انِي، أَنَّهُ َحِسبَنِي أَِمينًا، إِْذ َجعَلَنِي ِلْلِخْدَمِة،َوأَنَا أَ  12  ْشُكُر اْلَمِسيَح يَُسوَع َربَّنَا الَِّذي قَوَّ

فًا َوُمْضَطِهًدا َوُمْفتَِريًا. َولِكنَّنِي ُرِحْمُت، لَن ِي فَعَْلُت بَِجْهل فِي َنَدمِ  13  . إِيَمانٍ أَنَا الَِّذي ُكْنُت قَْبالً ُمَجد ِ

 .تَفَاَضلَْت نِْعَمةُ َرب ِنَا ِجدًّا َمَع اإِليَماِن َواْلَمَحبَِّة الَّتِي فِي اْلَمِسيحِ يَُسوعَ وَ  14

لُُهْم أَنََصاِدقَةٌ ِهَي اْلَكِلَمةُ َوُمْستَِحقَّةٌ ُكلَّ قُبُول: أَنَّ اْلَمِسيَح يَُسوَع َجاَء إِلَى اْلعَالَِم ِليَُخل َِص اْلُخَطا 15  .اةَ الَِّذيَن أَوَّ

الً ُكلَّ أَنَاةٍ، ِمثَاالً ِلْلعَتِيِديَن أَْن يُؤْ  16  .ِمنُوا بِِه ِلْلَحيَاةِ الَبَِديَّةِ لِكنَّنِي ِلهذَا ُرِحْمُت: ِليُْظِهَر َيُسوُع اْلَمِسيُح فِيَّ أَنَا أَوَّ

 .لَهُ اْلَكَراَمةُ َواْلَمْجُد إِلَى َدْهِر الدُُّهوِر. خِمينَ  َوَمِلُك الدُُّهوِر الَِّذي الَ يَْفنَى َوالَ يَُرى، اإِللهُ اْلَحِكيُم َوْحَدهُ، 17

اِت الَّتِي َسبَقَْت َنلَْيَك، لِ  18  َكْي تَُحاِرَب فِيَها اْلُمَحاَربَةَ اْلَحَسنَةَ،هِذِه اْلَوِصيَّةُ أَيَُّها االْبُن تِيُموثَاُوُس أَْستَْوِدُنَك إِيَّاَها َحَسَب النُّبُوَّ

ِفينَةُ ِمْن ِجَهِة اإِليَماِن أَْيًضا،َولََك إِيمَ  19  اٌن َوَضِميٌر َصاِلٌح، الَِّذي إِْذ َرفََضهُ قَْوٌم، اْنَكَسَرْت بِِهِم السَّ

فَاالَِّذيَن ِمْنُهْم ِهيِمينَايُُس َواإِلْسَكْنَدُر، اللَّذَاِن أَْسلَْمتُُهَما ِللشَّْيَطاِن ِلَكْي يَُؤدَّبَا َحتَّى الَ يُجَ  20  .د ِ

 


