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 المقدسجميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب   1 من  1 صفحة 

 6االصحاح  

ِِ َجِميُع الَِّذيَن ُهْم َعبِيٌد تَْحَت نِيٍر فَْليَْحِسبُوا َساَدتَُهْم ُمْستَِحق ِيَن ُكلَّ إِْكَراٍم، ِلئاَلَّ يُْفتََرى َعلَ  1 ِْْليِم  . ى اْسِم هللِ َوتَ

ََشاَرُكوَن فِي اْلفَائَِدةِ، ُهْم ُمْؤِمنُوَن َوَمْحبُوبُوَن  َعل ِْم َوِعْظ لَُهْم َساَدةٌ ُمْؤِمنُوَن، الَ يَْستَِهينُوا بِِهْم ألَنَُّهْم إِْخَوةٌ، بَْل ِليَْخِدُموُهْم أَْكثََر، ألَنَّ الَِّذيَن يَتَ َوالَِّذيَن  2
 .بِهذَا

ِْْليًما آَخرَ  3 ُم تَ ِْْليَم الَِّذي ُهَو َحَسَب التَّْقَوى،إِْن َكاَن أََحٌد يَُْل ِ ِحيَحةَ، َوالتَّ  ، َوالَ يُوافُِق َكِلَماِت َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ الصَّ

ِديَّةُ،ا يَْحُصُل افَقَْد تََصلََّف، َوُهَو الَ يَْفَهُم ََشْيئًا، بَْل ُهَو ُمتََْل ٌِل بُِمبَاَحثَاٍت َوُمَماَحَكاِت اْلَكالَِم، الَّتِي ِمْنهَ  4  ْلَحَسُد َواْلِخَصاُم َواالْفتَِراُء َوالظُّنُوُن الرَّ

، يَُظنُّوَن أَنَّ التَّْقَوى تَِجاَرةٌ  تََجنَّْب ِمثَْل هُؤالَ  5 ِ ْهِن َوَعاِدِمي اْلَحق   .ءِ َوُمنَاَزَعاُت أُنَاٍس فَاِسِدي الذ ِ

ا التَّْقَوى َمَع اْلقَنَاَعِة فَِهَي تَِجاَرةٌ َعظِ  6  .يَمةٌ َوأَمَّ

 .ألَنَّنَا لَْم نَْدُخِل اْلَْالََم بََِشْيٍء، َوَواِضٌح أَنَّنَا الَ نَْقِدُر أَْن نَْخُرَج ِمْنُِ بََِشْيءٍ  7

 .فَإِْن َكاَن لَنَا قُوٌت َوِكْسَوةٌ، فَْلنَْكتَِف بِِهَما 8

ا الَِّذيَن يُِريُدوَن أَْن يَُكونُوا أَْغنِيَاَء، فَيَْسقُُطوَن فِي  9 ُق النَّاَس فِي اْلََْطِب َواْلَهالَكِ َوأَمَّ ةٍ، تُغَر ِ ٍ َوََشَهَواٍت َكثِيَرةٍ َغبِيٍَّة َوُمِضرَّ  .تَْجِربٍَة َوفَخ 

 .عٍ َكثِيَرةٍ َسُهْم بََِْوَجاألَنَّ َمَحبَّةَ اْلَماِل أَْصٌل ِلُكل ِ الَشُُّروِر، الَِّذي إِِذ اْبتَغَاهُ قَْوٌم َضلُّوا َعِن اإِليَماِن، َوَطَْنُوا أَْنفُ  10

بْ  11 ا أَْنَت يَا إِْنَساَن هللِ فَاْهُرْب ِمْن هذَا، َواتْبَعِ اْلبِرَّ َوالتَّْقَوى َواإِليَماَن َواْلَمَحبَّةَ َوالصَّ  .َر َواْلَوَداَعةَ َوأَمَّ

 .ا ُدِعيَت أَْيًضا، َواْعتََرْفَت االْعتَِراَف اْلَحَسَن أََماَم َُشُهوٍد َكثِيِرينَ َجاِهْد ِجَهاَد اإِليَماِن اْلَحَسَن، َوأَْمِسْك بِاْلَحيَاةِ األَبَِديَِّة الَّتِي إِلَْيهَ  12

ِ بِاالْعتِرَ  13 ، َواْلَمِسيحِ يَُسوَع الَِّذي ََشِهَد لََدى بِيالَُطَس اْلبُْنِطي   :اِف اْلَحَسنِ أُوِصيَك أََماَم هللِ الَِّذي يُْحيِي اْلُكلَّ

 ةَ باِلَ َدنٍَس َوالَ لَْوٍم إِلَ ى ُظُهوِر َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ،أَْن تَْحفََظ اْلَوِصيَّ  14

ِِ اْلُمبَاَرُك اْلَِْزيُز اْلَوِحيُد: َمِلُك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَاِب، 15  الَِّذي َسيُبَي ِنُُِ فِي أَْوقَاتِ

 .األَبَِديَّةُ  آِمينَ  يُْدنَ ى ِمْنُِ، الَِّذي لَْم يََرهُ أََحٌد ِمَن النَّاِس َوالَ يَْقِدُر أَْن يََراهُ، الَِّذي لَُِ اْلَكَراَمةُ َواْلقُْدَرةُ الَِّذي َوْحَدهُ لَُِ َعَدُم اْلَمْوِت، َساِكنًا فِي نُوٍر الَ  16

ِ الَِّذي يَْمنَُحنَا ُكلَّ ََشْيٍء بِِغنً ى أَْوِص األَْغنِيَاَء فِي الدَّْهِر اْلَحاِضِر أَْن الَ يَْستَْكبُِروا، َوالَ يُْلقُوا َرَجاَءُهْم َعلَ ى  17 َغْيِر يَِقينِيَِّة اْلِغنَ ى، َبْل َعل َى هللِ اْلَحي 
 .ِللتََّمتُّعِ 

 لتَّْوِزيعِ،ُكَرَماَء فِي ا َوأَْن يَْصنَُْوا َصالًَحا، َوأَْن يَُكونُوا أَْغنِيَاَء فِي أَْعَمال َصاِلَحٍة، َوأَْن يَُكونُوا أَْسِخيَاَء فِي اْلََْطاِء، 18

ِل، ِلَكْي يُْمِسُكوا بِاْلَحيَاةِ األَبَِديَّةِ  19 ِِ  .ُمدَِّخِريَن ألَْنفُِسِهْم أََساًسا َحَسنًا ِلْلُمْستَْقَب

ْلِم اْلَكاِذِب  20 ِْ ِْْرًضا َعِن اْلَكالَِم اْلبَاِطِل الدَّنِِس، َوُمَخالَفَاِت اْل  االْسِم،يَا تِيُموثَاُوُس، اْحفَِظ اْلَوِديَْةَ، ُم

ِِ قَْوٌم َزاُغوا ِمْن ِجَهِة اإِليَمانِ  21  .الَِّذي إِْذ تََظاَهَر بِ

َْْمةُ َمََْك  آِمينَ  22  .اَلن ِ

 


